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Nowoczesne narzędzia wspomagające
oględziny popożarowe
Streszczenie:
Prowadzenie oględzin popożarowych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy
z chemii, fizyki, elektrotechniki, teorii pożarów, w tym również kryminalistyki.
Istotnym zagadnieniem jest zabezpieczania śladów i wytypowanie technik analizy
w celu ustalenia przyczyn powstania zdarzenia. Szczególne istotne jest zebranie
dokumentacji uznawanej za dowód w sprawie. Obecnie brakuje jednoznacznych
zasad wprowadzania i weryfikowania dowodów naukowych w postępowaniu sądowym, w szczególności w zakresie metodyki badań oraz udokumentowania miejsca
pogorzeliska. W artykule przedstawiono innowacyjne techniki w postaci szkiców
i panoram miejsca powstania pożaru, które można wykorzystać niezależnie od
wstępnego rozpoznania. Przeprowadzone wizualizacje zdarzeń popożarowych za
pomocą systemu eSURV posiadają wartość udokumentowanego dowodu w sprawie o pożary i ujawnienie jego sprawcy. Robienie szkiców metrycznych w sposób
profesjonalny pozwala na uniknięcie zasadniczych błędów w ustalaniu przyczyny
pożaru. Wprowadzenie tych technik jako priorytetowe narzędzia wspomagające
dochodzenia na pewno usprawnią proces sądowy.
Słowa kluczowe: dochodzenia popożarowe, oględziny, dokumentacja miejsca zdarzenia
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The Modern Tools Supporting Visual Fire Investigation
Abstract
Conducting post‑fire inspection requires interdisciplinary knowledge of chemistry, physics, electrical engineering, theory of fires, including the forensics.
The security of traces and selecting analysis techniques to determine the causes of
the incident are the issues of the particular importance, as well as collecting the
documentation considered as the evidence in the case. Currently there are no clear
rules for adopting and verifying forensic evidence in the court proceedings, especially in the field of research methodology and documenting the fire scar. The paper
presents the innovative possibilities that allow modern science and technology to
expose the perpetrators of arson and the forensic to examine the site. They are in the
form of sketches and panoramas of place of fire and can be used regardless the initial
diagnosis. The executed visualizations of post‑fire events with the use of the eSURV
system may be considered to have the value of documented evidence in cases related
to fires. Execution of professional metrical sketches allows avoiding mistakes in the
determination of the causes of fire. The adoption of those techniques as priority tools
to assist the investigation process would certainly streamline the court proceedings.
Keywords: fire investigation, inspection, documentation scene

1. Wstęp
Oględziny pogorzeliska to jedna z czynności niezbędna i niepowtarzalna,
którą należy przeprowadzić na miejscu zdarzenia w możliwie jak najkrótszym czasie od daty jego powstania. Zwłoka powoduje często nieodwracalne
skutki w postaci zniszczenia lub zatarcia śladów przestępstwa. Zazwyczaj po
przeprowadzeniu oględzin pogorzelisko jest przekazywane właścicielowi do
sprzątnięcia z powodu obawy przed skażeniem epidemiologicznym miejsca
zdarzenia, np. podczas pożarów w zakładach mięsnych [1]. Czynności mające
na celu ujawnienie przyczyny i okoliczności powstania zdarzenia obejmują
zabezpieczenie wszystkich śladów, a następnie dokonanie ich analizy pod
względem procesowo‑kryminalistycznym. Tylko zaplanowane czynności
oraz znajomość procedur w taktyce działania pozwala uniknąć błędów,
w tym zmiany wymaganej kolejności wykonywania poszczególnych czyn-

Nowoczesne narzędzia wspomagające oględziny popożarowe

7

ności. Każdy pożar jest inny, stąd też ustalenie jego przyczyny jest również
indywidualne. Podczas dokonywania oględzin należy opracować pisemną
dokumentację w celu utrwalenia przebiegu i wyniku oględzin w protokole
oględzin i dokumentach pomocniczych, zgodnie z wymaganiami procesowymi. Protokół oględzin posiada formę opisową i stanowi dokument zasadniczy
sporządzany przy dokumentowaniu czynności procesowych.
Celem tego artykułu jest przedstawienie nowoczesnych inżynieryjnych
technik służących do sporządzania szkiców i utrwalania zastanego wyglądu
pogorzeliska w celu odwzorowania przestrzennych relacji dla śladów oraz
miejsca i umożliwienia odtworzenia ich wyglądu w przyszłości.
2. Dokumentacja uzupełniająca – szkic sytuacyjny
Protokół oględzin może być wspomagany dodatkowo dokumentacją uzupełniającą, którą stanowić mogą: szkic sytuacyjny, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja audiowizualna i inne notatki urzędowe z czynności
związanych z dokumentowanym zdarzeniem wykonane z zastosowaniem
metod i środków technicznych umożliwiających obiektywne zarejestrowanie
i utrwalenie informacji o przedmiocie oględzin.
Szkic sytuacyjny lub plan sytuacyjny (szkic sytuacyjny sporządzony
z zachowaniem zasad kreślarskich i skali) to dokument uzupełniający mający
między innymi za zadanie przedstawienie w formie graficznej położenie
oraz wzajemnego rozmieszczenia wszystkich ujawnionych obiektów, przedmiotów i śladów mających istotne znaczenie dowodowe. Przesłankami do
sporządzenia szkicu sytuacyjnego mogą być między innymi:
• brak możliwości opisania w sposób przejrzysty sytuacji na miejscu zdarzenia,
• potrzeba dokładnego zwymiarowania określonego miejsca, przedmiotów
lub śladów,
• potrzeba zobrazowania drogi dojścia lub odejścia sprawcy/ podejrzanego/
świadka,
• inne sytuacje, w których wymagane jest czytelne i obrazowe udokumentowanie miejsca zdarzenia [2].
Sporządzenie szkicu sytuacyjnego nie stanowi czynności obligatoryjnej, ale prawidłowo wykonany jest cennym materiałem pozwalającym na
uzyskanie maksymalnej ilości informacji o relacjach przestrzennych na
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miejscu zdarzenia, istotnych z punktu widzenia prowadzenia dochodzenia
popożarowego i wnioskowania o przyczynach pożaru. W przypadku zdarzeń
pożarowych szkic sytuacyjny zawierać powinien między innymi informacje
o tym, co i gdzie uległo spaleniu lub zniszczeniu i jakie przyjęło rozmiary,
informacje o położeniu potencjalnych źródeł i kierunków rozprzestrzeniania
się ognia, stopniu i zasięgu zniszczeń pomieszczeń lub obiektów objętych
pożarem i ich wyposażenia. Szkic miejsca zdarzenia zawiera opis informacji przestrzennej opracowywanej na podstawie pomiarów wykonanych na
miejscu zdarzenia i powinien zostać sporządzony tak, aby był jak najbardziej
czytelny i obrazowy. Może zostać sporządzony ręcznie, co wymaga znacznych nakładów czasowych i nie zawsze daje zadowalający efekt, dlatego
metodę tę sukcesywnie zastępują techniki komputerowe [3]. Pod względem
technicznym wymiarowanie jest jedną z trudniejszych czynności podczas
oględzin i pomiary wykonywane mogą być zarówno tradycyjnymi narzędziami pomiarowymi (tj. taśma pomiarowa, wózek pomiarowy itp.), jak
i przy wykorzystaniu nowoczesnych technik akwizycji danych pomiarowych,
które to umożliwiają pozyskanie danych w postaci cyfrowej. W praktyce do
prowadzenia pomiarów na miejscu zdarzenia stosowane są obecnie urządzenia pomiarowe, tj. elektroniczna stacja pomiarowa Total Station (tachimetr)
[4], naziemne skanery laserowe 3D (ang. Terriestrial Laser Scanning, TLS)
[5], technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej
(ang. Real Time Kinematic GPS, RTK) lub inne nowoczesne systemy pozycjonowania – Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (ang. Global Navigation
Satellite Systems, GNSS) [5–7].
3. Innowacyjne techniki do sporządzania szkiców
do dokumentacji popożarowej – program Cybid Plan
Z uwagi na wady ręcznej metody opracowywania szkiców sytuacyjnych, od
wielu już lat zaczęto wspomagać tę czynność, wykorzystując programy graficzne. Do najczęściej wykorzystywanych należał m. in. Photoshop, a obecnie
wykorzystywany jest także program CYBID PLAN [3]. Program PLAN firmy
CYBID sp. z o.o. spółki komandytowej to inżynierskie oprogramowanie zbliżone do oprogramowania typu CAD (ang. Computer Aided Design) dostępne
w postaci wektorowego edytora graficznego z rozbudowaną funkcjonalnością
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umożliwiającą sporządzenie w postaci cyfrowej szkicu (planu) sytuacyjnego
z miejsca pogorzeliska. Podstawowa edycja szkicu odbywa się w rzucie na
płaszczyznę poziomą (2D) z możliwością wizualizacji 3D z funkcjonalnością
w zakresie swobodnego poruszania się po dokumentowanej scenie. Program
jest łatwy i intuicyjny w obsłudze oraz posiada klasyczne elementy interfejsu
użytkownika, typowe dla programów pracujących w środowisku Windows.
Ponieważ w praktyce wyróżnia się szkice pomieszczeń i przestrzeni otwartej,
program PLAN posiada funkcjonalność dostosowaną do szybkiego i sprawnego sporządzania obu tych rodzajów szkiców [8]. Program PLAN posiada
zarówno specjalny zautomatyzowany moduł przeznaczony do tworzenia
planów zamkniętych pomieszczeń, jak i moduły dedykowane generowaniu
powierzchni terenu i otoczenia.
Modułom towarzyszą wbudowane do programu biblioteki zawierające
bazowe elementy graficzne (prymitywy graficzne) oraz biblioteki symboli
i wbudowane biblioteki 2D i 3D obiektów i śladów. Na tworzonym planie
sytuacyjnym mogą być umieszczone różne obiekty graficzne, sylwetki i znaki,
od najprostszych prymitywów geometrycznych, takich jak linia, prostokąt,
elipsa, wielokąt, krzywa Beziera itp. po zaawansowane elementy graficzne,
które umożliwiają oddanie topografii zarówno otoczenia, jak i budynków wraz
z układem poszczególnych pomieszczeń, elementami ich wyposażenia i wyglądem infrastruktury. Ponadto na planie sytuacyjnym mogą też być umieszczane
różnego rodzaju ślady (traseologiczne, mechanoskopijne, termiczne) wraz z ich
wymiarami, co pozwala na wierne odwzorowanie realnej sytuacji zastanej
w dowolnym miejscu pożaru. Program dostosowany jest do sporządzenia
szkicu na podstawie cyfrowych danych pomiarowych pozyskanych między
innymi za pomocą tachimetru (systemu pomiarowego eSURV) lub chmury
punktów pozyskanej przy zastosowaniu naziemnego skaningu laserowego,
innych danych w rodzaju ortofotomap pobranych z systemu WMS (ang. Web
Map Service), np. serwisu Geoportal, skanowanych planów projektowych, przekształconych fotogrametrycznie zdjęć. Program PLAN umożliwia sporządzanie,
w zależności od potrzeb stosowanych w kryminalistyce w tym również oględzinach popożarowych, różnych rodzajów szkiców tj. ogólnych, szczegółowych
i specjalnych i pozwala na wydruk opracowanego szkicu w postaci metrycznego
planu w dowolnie zadanej skali całego obszaru szkicu (wszystkie wprowadzone
elementy i obiekty) lub jego dowolnie wybranych fragmentów [8].

10

Marzena Półka, Bożena Kukfisz, Renata Bułka

Dodatkowo w programie wbudowany jest specjalny moduł rzutu krzyżowego, który daje możliwość sporządzania szkiców wybranych pomieszczeń
w rzucie uwzględniającym wygląd poszczególnych elementów pomieszczenia
w rzucie z góry, ale rozłożonych na powierzchnię płaską. Rzut krzyżowy
pozwala na zobrazowanie jednocześnie położenia ujawnionych śladów na
powierzchni podłogi, ścian i sufitu. Mechanizm automatycznego generowania rzutu krzyżowego oparty jest na bryle prostopadłościanu (pomieszczenie,
które ma być rozrysowane w rzucie), określającym zakres generowanego
rzutu (rys. 1).

Rys. 1. Przykład szkicu uwzględniającego przekształcone fotogrametrycznie zdjęcia pogorzeliska i wygenerowanego z wykorzystaniem modułu rzutu krzyżowego
w programie PLAN
1 – stożek pomiarowy, 2 – zapalona konstrukcja kuchenki, 3 – nadpalone elementy szafki, 4 – komin, 5 – strefa oddziaływania wysokiej temperatury, 6 – półki
drewniane, 7 – otwór okienny, 8 – gniazdka, 9 – drzwi wewnętrzne, 10 – zdjęcie
ogólnoorientacyjne pogorzeliska niemetryczne
Źródło: opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

Zaimplementowane biblioteki gotowych obiektów 2D i odpowiadających
im reprezentacji przestrzennych w postaci modeli 3D pozwalają w szybki sposób odtworzyć wygląd miejsca pożaru zarówno w pomieszczeniach zamknię-
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tych, jak i na terenie otwartym. Umożliwiają także odwzorowanie elementów
dokumentowanego zdarzenia, np. infrastruktury drogowej w rejonie miejsca
zdarzenia oraz elementów małej architektury. W programie PLAN wbudowana jest biblioteka oznakowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rys. 2).
Bibliotekę zawierającą specjalistyczne obiekty obrazujące najczęściej
spotykane na miejscu pogorzeliska przedmioty, ślady i inne elementy
tj. symbole ognia, materiały łatwopalne, sprzęt gaśniczy przedstawiono na
rys. 3. Oprócz sylwetek typowo związanych z rodzajem zdarzenia, jakim jest
pożar, dostępne są pogrupowanie w różnych kategoriach biblioteki sylwetek
umożliwiające udokumentowanie różnorodnych scen (np. meble i elementy
wyposażenia wnętrz, RTV i AGD, przedmioty codziennego użytku, narzędzia zbrodni lub podpalenia, elementy infrastruktury zewnętrznej, drzewa
i rośliny, pojazdy).

Rys. 2. Przykłady znaków wykorzystanych w wizualizacji 3D pochodzących z biblioteki oznakowania dla zdarzeń pożarowych wbudowanych do programu PLAN
Źródło: Opracowanie własne, CYBID sp. z o.o. sp. k.
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Rys. 3. Przykłady obiektów 3D z biblioteki sylwetek pożarowych
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

Moduł automatycznego generowania powierzchni pozwala na ustalenie
przebiegu powierzchni terenu (otoczenia) i zadanie jego parametrów globalnych, tj. poziomu odniesienia oraz wielkości i kierunku ewentualnego
nachylenia. Wygenerowane powierzchnie mogą być modyfikowane lokalnie
poprzez wskazanie obszarów terenu wyznaczonych wielokątami, w których
poziom odniesienia lub/i nachylenie jest inne niż w pozostałym obszarze
nieobjętym modyfikacją. Program PLAN posiada możliwość wycinania
w obiekcie typu ściana prostokątnych otworów okiennych i drzwiowych
o zadanym położeniu pionowym i poziomym względem przyjętego układu
odniesienia. W otworach można umieszczać stolarkę okienną lub drzwiową – w wariantach wybranych przez użytkownika, płaszczyzny stropowe,
za pomocą których można modelować półpiętra lub spoczniki, słupy umożliwiające automatyczne generowanie schodów w różnych konfiguracjach,
a ponadto predefiniowane w programie różnego typu mogą być pokrycia
i więźby dachowe. Poziom odniesienia podawany może być zarówno w wartości bezwzględnej (zadana wysokość), jak i względnej, jako offset pionowy
względem otaczającego terenu. Wprowadzenie do programu modułu zautomatyzowanego generowania rozkładu pomieszczeń umożliwia zaprojektowanie układu pomieszczeń w pojedynczej kondygnacji budynku w postaci
płaskiego planu na szkicu oraz w wizualizacji 3D (rys. 4).
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Rys. 4. Przykładowa wizualizacja 3D wyglądu wnętrza pomieszczenia zaprojektowanego w programie PLAN
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

Program PLAN umożliwia pobieranie danych WMS (najczęściej są to
ortofotomapy przedstawiające wygląd terenu opracowane na podstawie
zdjęć lotniczych lub satelitarnych) z publicznie dostępnych w Internecie
serwerów (np. Geoportal). Aplikacja posiada wbudowaną listę dostępnych
serwerów publicznych oferujących dane WMS obejmujące teren Polski
(rys. 5). Aplikacja automatycznie łączy się z serwerem i wyświetla użytkownikowi listę dostępnych warstw danych. Istnieje możliwość ustalenia
i podania rozdzielczości pobieranej bitmapy (wielkość piksela terenowego),
współrzędnych geograficznych charakterystycznego punktu pobieranego obszaru oraz jego rozpiętość w czterech kierunkach geograficznych od
wskazanego punktu.
Program PLAN posiada funkcję graficznego przedstawiana zakresów
oddziaływań bądź też rozmieszczeń różnych czynników związanych z pożarem. Funkcję tę pełni narzędzie do tworzenia wieloboku o dowolnym
kształcie i ilości wierzchołków, opisujące ww. zakres wraz z możliwością
jego zakreskowania bądź wypełnienia kolorem. Wyświetlanie wszystkich
powstałych na szkicu zakresów i odpowiednie ich zakreskowanie pozwala
na wyodrębnienie obszarów wspólnych, w których występowało wspólnie
kilka wyodrębnionych zjawisk. Po utworzeniu konkretnego obszaru możliwe
jest dodanie zintegrowanej z obszarem strzałki kierunkowej symbolizującej
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kierunek rozprzestrzeniania zjawiska. Funkcja ta przydatna jest do zobrazowania na szkicu zakresów, m.in. oddziaływania wysokiej temperatury (np. na
budynki sąsiednie), zakresu zwęgleń, osmaleń, obszaru działania jednostki
ratowniczo‑gaśniczej, a także kierunku wiatru, kierunków rozprzestrzeniania się pożaru i innych zdefiniowanych przez użytkownika obszarów/zjawisk.

Rys. 5. Moduł pobierania danych WMS i przykładowy szkic wykonany na podkładzie ortofotomapy
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.
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4. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej
w dochodzeniach popożarowych
4.1. Dokumentacja fotograficzna – zdjęcia
Ważnym nośnikiem informacji i cennym materiałem poglądowym o miejscu
zdarzenia, w tym zdarzenia pożarowego, jest dokumentacja fotograficzna.
Zarówno przepisy kodeksu karnego [9], jak i rozporządzenie [10] dopuszczają
rejestrację i utrwalanie czynności protokołowanych przy użyciu urządzeń rejestrujących (analogowych lub cyfrowych). Poprawnie wykonana dokumentacja
fotograficzna to obiektywne i dokładne źródło informacji przy rekonstrukcji
wydarzenia lub samego miejsca zdarzenia, w trakcie np. przesłuchania, okazania czy też eksperymentu procesowego. Fotografia jest wyodrębnionym
działem kryminalistyki, dla którego obowiązują specyficzne metody i sposoby fotografowania oraz zasady określone przez technikę kryminalistyczną.
W przypadku utrwalania obrazu za pomocą aparatu fotograficznego ogólnie
przyjęte metodyki zalecają wykonanie następujących rodzajów zdjęć:
• ogólnoorientacyjnych (ogólnych) – utrwalających położenie i lokalizację
miejsca w terenie,
• sytuacyjnych – obrazujących usytuowanie śladów względem siebie, względem innych obiektów i względem stałego punktu odniesienia (SPO),
• szczegółowych – przedstawiających przedmioty lub ślady (z numerem
lub skalówką) [2].
Dla dokumentacji fotograficznej miejsc pogorzelisk szczególne znaczenie ma sposób włączenia do akt postępowania przygotowawczego dokumentacji fotograficznej, sposób jej opisania oraz zachowania odpowiedniej
numeracji pozwalającej na poprawną interpretację i przyporządkowanie
lokalizacji i orientacji wykonanych zdjęć podczas analizy zgromadzonego
materiału. Z uwagi na specyfikę wyglądu przedmiotów i miejsc utrwalanych
informacji na zdjęciu (jednolite osmalenia, zwęglenia, ślady prowadzonej
akcji ratowniczej itd.) należy zwrócić szczególną uwagę na jednoznaczne
ich przyporządkowanie. Z uwagi na to, że zdjęcia stanowią bardzo ważny
i jeden z podstawowych nośników informacji w przypadku dokumentowania miejsca pożaru, w programie udostępniono szereg mechanizmów
odpowiedzialnych za powiązania zdjęć wykonywanych na miejscu pożaru
z odpowiednimi lokalizacjami na szkicu, z których zostały wykonane lub
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które są na nich przedstawione. Analizując dokumentację z miejsca pożaru
bardzo często można zetknąć się z problemem związanym z lokalizacją
miejsca wykonywania fotografii bądź jego przyporządkowania do konkretnego miejsca. Narzędziem, które ma za zadanie rozwiązać ten problem
jest mechanizm tworzenia hiperłączy, czyli linków do zewnętrznych treści.
Program PLAN umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby plików, które
zapisane zostaną za pomocą nazwy, a także adresu URL pliku (ang. Uniform
Resource Locator), tzn. lokalizacji na dysku z możliwością ich przeglądania
w domyślnej aplikacji wskazywanej dla danego typu pliku w systemie operacyjnym (rys. 6). Zewnętrzne pliki zawierające zdjęcia wykonane na miejscu
pożaru widoczne są w postaci galerii zawierającej miniaturki powiązanych
zdjęć ze wskazaniem ich lokalizacji na szkicu.

Rys. 6. Przykład wykorzystania narzędzia Hiperłącze do zamieszczania galerii
zawierającej zdjęcia z miejsca pożaru ze wskazaniem na szkicu lokalizacji zdjęć
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.
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W programie PLAN dostępny jest również mechanizm, który pozwala
wykorzystać zdjęcia z pogorzeliska przekształcone do postaci ortofotomapy
(za pomocą zewnętrznego programu np. CYBID Photorect). Aplikacja pozwala na import ortofotomap i umieszczenie (wpasowanie) ich w miejscu
(prostokątnym wycinku płaszczyzny), które jest na niej przedstawione
(rys. 7).

Rys. 7. Przykład zdjęcia ściany wpasowanego do wizualizacji 3D miejsca zdarzenia
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

Kolejny mechanizm opiera się na wpisaniu wizualizacji 3D ze wskazanego miejsca w obraz zarejestrowany na zdjęciu, co pozwala dokładnie
ustalić miejsce, wysokość i kierunek wykonania wprowadzonego zdjęcia.
Generowanie i nanoszenie pozycji obserwatora odbywa się automatyczne,
na podstawie dopasowania zdjęcia do stworzonego modelu 3D (rys. 8).
Aplikacja współpracuje z aplikacjami oferowanymi przez producenta
i posiada mechanizmy i funkcje zaimplementowane, czyli umożliwia wymianę danych, które obecnie już używane są przez służby mundurowe na
terenie Polski – Komendy Policji (wydziały ruchu drogowego, laboratoria
kryminalistyczne) oraz Żandarmerię Wojskową.
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Rys. 8. Przykład pozycji obserwatora naniesionej na szkic i wizualizację 3D
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

Program PLAN współpracuje również z innymi programami graficznymi
pracującymi w systemie Windows. Współpraca realizowana jest poprzez
import obiektów graficznych przygotowanych w innych programach za
pomocą plików zapisywanych w systemie lub poprzez mechanizm osadzania
przez Schowek Windows. Program umożliwia bezpośredni import plików
graficznych w następujących formatach:
• formaty graficzne 2D wektorowe: (WMF), (EMF), (DXF);
• formaty graficzne 2D rastrowe (bitmapy): (BMP, DIB, RLE), JPEG (JPG,
JPEG, JPE, JFIF); GIF (GIF), (TIF, TIFF), PNG (PNG), (ICO);
• formaty graficzne 3D: (OBJ).
Dane z programu mogą być przenoszone do innych programów graficznych lub edytorów tekstu celem dalszego opracowania. Dane te mogą
być eksportowane zarówno poprzez pliki, jak i przenoszone przez Schowek.
Program umożliwia eksport danych w następujacych formatach:
• formaty graficzne 2D wektorowe: (WMF), (EMF);
• formaty tekstowe: (RTF), (TXT).
Użytkownik programu ma możliwość wstawiana w wybranych miejscach
opracowywanej sceny punktów, powiązanych z zewnętrznymi źródłami
informacji, znajdującymi się poza edytowanym projektem. Wprowadzając
taki punkt (link), użytkownik może wskazać zewnętrzne źródła informacji,
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np. adresy stron WWW, adresy URL dokumentów znajdujących się w Internecie, lokalizacje plików zawierających np. dokumenty tekstowe lub zdjęcia
znajdujące się w lokalnym systemie plików.
PLAN umożliwia pracę w warstwach (niezależnych obszarach roboczych)
nakładanych na siebie. W tych poszczególnych, dowolnie definiowanych
warstwach umieszczać można nieprzezroczyste grupy obiektów. Rozmieszczenie poszczególnych elementów szkicu w kolejnych warstwach umożliwia
optymalną organizację pracy podczas sporządzania szkicu poprzez zarządzanie kolejnością lub opcjonalnym wyświetlaniem warstw, zakrywaniem
czy wprowadzaniem nazw.
4.2. Wizualizacje miejsca pożaru w trybie 3D
Na podstawie utworzonego w edytorze 2D szkicu miejsca pożaru program
PLAN umożliwia automatyczne (bez dodatkowego nakładu pracy) wizualizacje miejsca pożaru w trybie 3D. W tym trybie część obiektów wprowadzonych
do szkicu posiadających reprezentację przestrzenną wyświetlana jest jako
obiekty trójwymiarowe. Pozostałe obiekty przedstawione zostaną w postaci
tekstur nałożonych na wygenerowaną powierzchnie terenu. Tekstury te mogą
pochodzić również z zamieszczonych na szkicu zdjęć miejsca pogorzeliska.
Podgląd sceny w widoku 3D wymaga określenia punktu obserwacji (jego
położenia w przestrzeni, kierunku patrzenia oraz zakresu widzialności).
Program daje możliwość swobodnego przemieszczania punktu obserwacji
i zmiany kierunku obserwacji, tak jakby obserwator fizycznie poruszał się
po scenie. Punkt obserwacji (położenie i orientację kamery) można zmieniać we wszystkich trzech kierunkach przestrzeni, a także obracać wokół
osi pionowej i pochylać w górę i w dół. Orientacja pozioma kadru widzenia
jest automatycznie zachowywana (5 stopni swobody). Kamera może swobodnie poruszać się (przenikać) przez obiekty szkicu, takie jak ściany czy
stropy, a dodatkowy mechanizm uniemożliwia wniknięcie poniżej założonej powierzchni terenu. Istnieje możliwość zapamiętania ustalonych przez
użytkownika programu punktów obserwacji tak, aby można było do nich
powracać w przyszłości, a także ustawiać pozycję obserwatora (punkty obserwacji) w trybie 2D. Takie rozwiązanie pozwala na obserwowanie dokumentowanej i zwizualizowanej sceny np. z punktów obserwacji świadków,
podejrzanych czy przedstawicieli służb ratowniczych (rys. 9).
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Rys. 9. Przykład wizualizacja miejsca zdarzenia wykonanej z różnych punktów
obserwacji sceny
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

4.3. Panoramy
Cennym materiałem uzupełniającym i pozwalającym jednocześnie na bardzo dobre poglądowe przedstawienie miejsca pożaru są panoramy. Panorama
w ujęciu fotografii to zdjęcie obejmujące znaczny wycinek horyzontu, którego
celem jest pokazanie rozległego otoczenia. Dzięki zastosowaniu szerokokątnych obiektywów, a następnie połączeniu zdjęć w jedną całość można
uzyskać kąt widzenia 360° w poziomie oraz 180° w pionie. Do opracowywania panoram oprócz cyfrowych aparatów fotograficznych i obiektywów,
wykorzystywane są głowice panoramiczne, czyli specjalne konstrukcje do
mocowania aparatu fotograficznego celem wykonania odpowiednich zdjęć.
Stosowanie głowic pozwala na uniknięcie błędu paralaksy (zmiany położenia względem siebie bliższych i dalszych obiektów podczas obrotu aparatu)
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i ułatwia uzyskanie zdjęć łatwych do poprawnego połączenia. Łączenie
zdjęć odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowanie np.
PT‑GUI [11].
Ważnym czynnikiem, na jaki należy zwrócić uwagę podczas wykonywania zdjęć na potrzeby opracowywania panoram z miejsca pożaru jest
ilość światła i kontrastowość sceny, z uwagi na znaczącą ilość osmaleń [12].
Bardzo często w celu uzyskania poprawnej ekspozycji i naświetlenia zdjęć
zachodzi potrzeba doświetlenia miejsca fotografowanego poprzez użycie
lampy błyskowej. Na rys. 10 przedstawiono przykłady fotorealistycznych
panoram wykonanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, jakie
panują podczas tworzenia dokumentacji popożarowej.

Rys. 10. Przykładowa panorama zintegrowana ze szkicem sytuacyjnym
Źródło: opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

5. Opis systemu esurv
Kolejnym innowacyjnym urządzeniem do tworzenia dokumentacji z oględzin popożarowych jest system eSURV, czyli układ integrujący w jednym
rozwiązaniu proces pomiaru z procesem tworzenia dokumentacji i wizualizacji 3D. System eSURV jest systemem mapowania 3D opartym o zasadę
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cyfrowego gromadzenia i cyfrowego przepływu danych na każdym etapie
pracy. W systemie tym pomiar odbywa się przy użyciu urządzenia pomiarowego (tachimetru) zintegrowanego z dedykowaną, specjalistyczną aplikacją
sterującą wykonywanie pomiarów na miejscu zdarzenia. Aplikacja pozwala
maksymalnie uprościć proces zbierania danych i odpowiada za procesy
automatyzacji, przetwarzania i rejestracji danych pomiarowych. Urządzenie pomiarowe (tachimetr) wyposażone jest w enkoder kąta poziomego,
kąta pionowego, a także dalmierz laserowy. Proces wykonywania pomiaru
i rejestracji współrzędnych punktów sprowadza się do wycelowania lunetą
w punkt i wyzwolenia pomiaru klawiszem. Użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem rejestracji punktów, poprzez bezpośrednie wskazywanie
mierzonego punktu i posiada podgląd tworzonego w czasie rzeczywistym
cyfrowego szkicu roboczego, który wyświetlany jest na ekranie urządzenia
(rys. 11). Pomiary mogą być wykonywane z wykorzystaniem laserowego
wskaźnikia celu, bądź przy użyciu narzędzi wspomagajacych, służących
do markowania punktów (np. tyczka pomiarowa bądź metalowy znacznik).
Rejestrowane punkty mogą być grupowane na cyfrowym szkicu roboczym
jako linie, obiekty zamknięte lub pojedyncze punkty, co zwiększa czytelność
szkicu. Wbudowana w aplikację biblioteka podstawowych nazw śladów
oraz obiektów związanych z oględzinami miejsca zdarzenia oraz możliwość
definiowania nazw własnych, unikalnych dla dokumentowanego aktualnie
zdarzenia, pozwalają odpowiednio porządkować informacje o pomierzonych
grupach punktów. Każdy zarejestrowany punkt reprezentowany jest przez
współrzędne X,Y,Z w odniesieniu do przyjętego układu współrzędnych.
Układ może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika. Zgodnie
z obowiązującą klasyczną metodyką prowadzenia pomiarów na miejscu
zdarzenia system pozwala na zdefiniowanie linii SLO1/SLO2, które mogą
być przyjęte w dowolnym wybranym przez użytkownika miejscu. Istotnym
jest możliwość dowolnego transformowania układu (przyjęcia innego SLO1/
SLO2), co powoduje automatyczne przeliczanie współrzędnych punktów dla
nowoprzyjętego układu.
Aplikacja eSURV sterująca procesami pomiaru realizując zasadę geodezyjnego wcięcia kątowo‑liniowego, umożliwia zmianę stanowiska pomiarowego i kontynuowanie rozpoczętego już pomiaru. Kontynuacja odbywa się
w taki sposób, aby wykonywanie nowych pomiarów było połączone i spójne
z danymi z poprzedniego stanowiska (ważne np. przy pomiarach terenów
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rozległych, budynków wieloizbowych). Istnieje możliwość wymiarowania
pomiędzy punktami i uzyskania informacji o przestrzennych odległościach
pomiędzy punktami, w celu szybkiego i sprawnego pozyskania inforamcji
niezbędnych do uzupełnienia protokołu oględzin.

Rys. 11. Zrzut z ekranu z urządzenia pomiarowego – wygląd szkicu tworzonego
w czasie pomiaru w systemie eSURV
Źródło: Opracowanie własne CYBID sp. z o.o. sp. k.

6. Podsumowanie
Opracowanie rozwiązania wspomagającego sporządzanie dokumentacji
miejsca po pożarze w postaci metrycznych szkiców sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D, na podstawie pomiarów i zdjęć wykonywanych na miejscu
zdarzenia, jest jednym z innowacyjnych rozwiązań zastosowanym do sporządzania dokumentacji podczas oględzin popożarowych. Przedstawione
w artykule rozwiązanie może być stosowane na etapie oględzin, dochodzenia
oraz przy analizach popożarowych. Program PLAN firmy CYBID sp. z o.o.
sp. k. wraz z system eSURV, został przetestowany podczas dokumentowania i wykonywania wizualizacji 3D miejsc rzeczywistych pożarów w trakcie testowych pożarów prowadzonych w ramach projektu, który realizuje
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Szkoła Główna Służby Pożaniczej w Warszawie (lider), Centrum Naukowo
‑Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej‑BIP w Józefowie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie, Szkołą Aspirantów PSP
z Poznania oraz firmą CYBID Sp. z o.o. spółka komandytową z Krakowa.
W ramach realizacji projektu powstał prototyp narzędzia wspomagającego
sporządzanie dokumentacji miejsca pożaru w warunkach operacyjnych.
Artykuł opracowany w ramach projektu nr DOBR‑BIO4/050/13009/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem: „Opracowanie
systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”
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Możliwość wykorzystania w budownictwie surowców
odpadowych pochodzących z elektrociepłowni
warszawskich (2005‒2014)
Streszczenie
Żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑żużlowa stanowią surowce odpadowe wytwarzane w procesie spalania węgla w elektrociepłowniach. Po wykonaniu pomiarów
stężeń naturalnych radionuklidów (potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th) i obliczeniu
wskaźników aktywności f1 i f2, a następnie zgodnej z przepisami prawnymi kwalifikacji, surowce te mogą być wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych.
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzi bazę danych, zawierającą wyniki pomiarów stężenia naturalnych radionuklidów w próbkach surowców
i materiałów budowlanych mierzonych na miejscu oraz w ponad 30 laboratoriach
w Polsce od 1980 roku do chwili obecnej. W artykule dokonano analizywyników
badań surowców odpadowych (żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑żużlowa)
pochodzących z trzech elektrociepłowni w Warszawie pod kątem określenia zagrożenia radiologicznego dla człowieka i możliwości wykorzystywania tych surowców
w różnych rodzajach budownictwa.
Słowa kluczowe: radioaktywność naturalna, 40K,
szanina popiołowo‑żużlowa, surowce budowlane
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Possibilities of Re‑using Raw Waste Materials from
Warsaw Power Plant in Building Construction Sector
(2005‒2014)
Abstract
Slag, ash and a mixture of ash and slag are the waste materials produced by the
combustion of coal in power plants. After the measurement of natural radionuclides
(potassium 40K, 226Ra and thorium 228Th) concentration and the calculation of activity
indicators f1 and f2, and then in accordance with legal qualifications, these materials
may be used for the production of building materials.
Central Laboratory for Radiological Protection maintains a database containing
the results of measurements of natural radionuclides concentration in samples of
raw and building materials measured in CLOR and in more than 30 laboratories
in Poland from 1980 up to now.
This paper presents an analysis of measurements results of waste materials (slag,
ash and a mixture of ash and slag) from three power plants in Warsaw for determining the radiological risk to population and the possibility of their use in various
types of construction.
Key words: natural radioactivity, 40K, 226Ra, 228Th, slag, ash, mixture of ash and slag,
building materials

1. Wstęp
Promieniowanie jonizujące jest wszechobecne w otaczającym nas świecie.
Codziennie jesteśmy narażeni na niewielkie dawki promieniowania pochodzące od znajdujących się w środowisku naturalnych radionuklidów, takich
jak: potas 40 K, rad 226 Ra, czy tor 228 Th. Stanowią one tzw. naturalne tło promieniowania. Stężenia tych nuklidów przyjmują odmienne wartości w różnych rejonach kraju, co jest wynikiem zróżnicowanych, zarówno naturalnych,
jak i sztucznie zmienionych przez człowieka warunków środowiskowych.
Surowce naturalne, takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny czy ropa
naftowa, także nie są pozbawione tych radionuklidów, a odpady powstające
po ich przetworzeniu bardzo często mają znacznie podwyższoną zawartość
tych izotopów. Wartości średnie i zakresy stężeń radionuklidów naturalnych
w węglu wydobywanym na terenie Polski przedstawiają się następująco:
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• dla węgla kamiennego:
40
K: 147,0 Bq/kg; (4,9–398,0) Bq/kg
226
Ra: 23,5 Bq/kg; (2,8–91,4) Bq/kg
228
Th: 17,9 Bq/kg; (1,0–36,0) Bq/kg.
• dla węgla brunatnego:
40
K: 38,3 Bq/kg; (4,6–154,0) Bq/kg
226
Ra: 9,2 Bq/kg; (0,4–23,6) Bq/kg
228
Th: 7,9 Bq/kg; (1,1–23,1) Bq/kg.
Elektrociepłownie znajdujące się na terenie Warszawy wytwarzają w procesie spalania węgla odpady takie jak żużel, popiół i mieszanina popiołowo
‑żużlowa. Są one następnie wykorzystywane jako surowce przemysłowe
w szeroko pojętym budownictwie.
W celu zebrania danych nt. zmierzonych przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i ponad 30 innych placówek pomiarowo
‑badawczych w naszym kraju próbek surowców i materiałów budowlanych
oraz ich sklasyfikowania, została utworzona ogólnopolska baza danych. Zawiera ona wyniki badań radioaktywności naturalnej surowców i materiałów
budowlanych prowadzonych od 1980 roku do chwili obecnej. W niniejszym
opracowaniu przeanalizowano wyniki z bazy danych w celu określenia, czy
surowce wytwarzane ze spalania węgla przez elektrociepłownie warszawskie (żużel, popiół i mieszanina popiołowo‑żużlowa) stwarzają zagrożenie
radiologiczne dla człowieka i w jakim stopniu mogą być wykorzystywane
do różnych rodzajów budownictwa.
2. Przepisy prawne
Badania surowców i materiałów budowlanych (w tym także surowców odpadowych) wykonano, stosując analizatory typu MAZAR oraz AZAR połączone
z sondą scyntylacyjną NaJ(Tl). Są to analizatory pracujące w trzech zakresach
pomiarowych, które pozwalają na wyznaczenie wskaźników aktywności f1
i f2 oraz stężeń radioaktywności następujących radioizotopów: 40K, 226Ra
i 228Th. Okna pomiarowe analizatorów zawierają się w przedziałach energii:
okno 40K – od 1,26 MeV do 1,65 MeV, okno 226Ra – 1,65 MeV do 2,30 MeV
i okno 228Th – 2,30 MeV do 2,85 MeV. Kalibracja wydajności detektora oparta
jest na pomiarach trzech objętościowych wzorców kalibracyjnych: 40K, 226Ra
i 228Th oraz pomiarze matrycy wzorców (jako pomiaru tła). Geometrię źródeł
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wzorcowych stanowią pojemniki typu Marinelli o pojemności 1,5 dm3. Gęstość źródeł wzorcowych wynosi 1,6 g/cm3, natomiast gęstość mierzonych
próbek surowców i materiałów budowlanych zawiera się w przedziale od 0,6
do 2,0 g/cm3. W celu zminimalizowania tła zewnętrznego, detektor umieszczony jest w domku osłonnym z ołowiu o grubości ścian 50 mm. Rozdrobnione i przesiane przez sito o grubości oczek 2 mm próbki pakowane są
do pojemników typu Marinelli o pojemności 1,5 dm3 i następnie szczelnie
zamykane. Próbki są badane dopiero po ustaleniu się równowagi promieniotwórczej pomiędzy 226Ra i 214Bi oraz 228Th i 208Tl, po czasie około 5 do 14
dni. Pomiary wykonywane są jednokrotnie dla każdej próbki w tej samej
geometrii pomiarowej [1].
Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania stawiane surowcom i materiałom budowlanym stosowanym w różnych rodzajach budownictwa jest Rozporządzenie z 2 stycznia 2007 roku „w sprawie wymagań
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu
K‑40, radu Ra‑226 i toru Th‑228 w surowcach i materiałach stosowanych
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także
w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli
zawartości tych izotopów”. [2]
Rozporządzenie to klasyfikuje surowce i materiały budowlane pod kątem ich zastosowania w różnych typach budownictwa, poprzez określenie
dwóch parametrów:
1. Wskaźnika aktywności f1, określającego zawartość naturalnych izotopów
promieniotwórczych (jest to wskaźnik narażenia całego ciała na promieniowanie gamma), zdefiniowanego za pomocą wzoru:
fs =

SK
S
S
+ Ra + Th
3000
300
200

(1)

gdzie: SK, SRa, STh oznaczają odpowiednio stężenie promieniotwórcze
izotopów potasu 40 K, radu 226 Ra oraz toru 228 Th wyrażone w Bq/kg
2. Wskaźnika aktywności f2, który określa zawartość radu 226 Ra (jest to
wskaźnik narażenia nabłonka płuc na promieniowanie alfa emitowane
przez produkty rozpadu radonu pobrane wraz z powietrzem przez układ
oddechowy człowieka):
(2)
f2=SRa
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W zależności od wartości tych dwóch wskaźników, badany materiał
może być stosowany w różnych typach budownictwa. Wartości wskaźników aktywności f1 oraz f2 nie mogą przekraczać o więcej niż 20% wartości:
1) f1 = 1 i f2 = 200 [Bq/kg] w odniesieniu do surowców i materiałów budowlanych stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi lub
inwentarza żywego;
2) f1 = 2 i f2 = 400 [Bq/kg] w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w obiektach budowlanych naziemnych wznoszonych na terenach
zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz do niwelacji takich terenów;
3) f1 = 3,5 i f2 = 1000 [Bq/kg] w odniesieniu do odpadów przemysłowych
stosowanych w częściach naziemnych obiektów budowlanych niewymienionych w punkcie 2. oraz do niwelacji terenów niewymienionych
w punkcie 2;
4) f1 = 7 i f2 = 2000 [Bq/kg] w odniesieniu do odpadów przemysłowych stosowanych w częściach podziemnych obiektów budowlanych, o których
mowa w punkcie 3. oraz w budowlach podziemnych, w tym w tunelach
kolejowych i drogowych, z wyłączeniem odpadów przemysłowych wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Dodatkowo przy stosowaniu odpadów przemysłowych do niwelacji terenów, o których mowa w punktach 2. i 3. oraz do budowy dróg, obiektów
sportowych i rekreacyjnych zapewnia się, przy zachowaniu wymaganych
wartości wskaźników f1 i f2, obniżenie mocy dawki pochłoniętej na wysokości
1 m nad powierzchnią terenu, drogi lub obiektu do wartości nieprzekraczającej 0,3 µGy/h, w szczególności przez położenie dodatkowej warstwy
innego materiału [2].
Przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania surowców odpadowych pochodzących z elektrociepłowni (popiołów, żużli i mieszaniny
popiołowo‑żużlowej) do budownictwa mieszkaniowego (patrz pkt. 1.) oraz
drogowego, czy budynków użyteczności publicznej (patrz pkt. 2 [2]. RRM)
a także sprawdzono, w jakim stopniu wskaźniki aktywności f1 i f2 określone
dla tych odpadów spełniają kryteria podane w przytaczanym Rozporządzeniu.
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3. Wyniki badań radioaktywności naturalnej surowców
przemysłowych pochodzących z elektrociepłowni
Surowce przemysłowe (odpadowe) powstające w elektrociepłowniach
warszawskich to produkty uboczne powstające wskutek spalania węgla
kamiennego. Produkty te dzieli się na trzy kategorie: żużel, popiół i mieszanina
popiołowo‑żużlowa. Średnia zawartość naturalnych radionuklidów w węglu
kamiennym jest zbliżona do wartości, jakie charakteryzują glebę w Polsce.
W procesie spalania dochodzi do znacznego zagęszczenia tych nuklidów, co
sprawia, że odpady mają kilkukrotnie zwiększoną ich zawartość. Wielkość
tego wzrostu bezpośrednio zależy od rodzaju pieca, w jakim jest spalany
surowiec, jakości spalanego węgla, wydajności procesu spalania oraz wielu
innych czynników [3]. W Warszawie aktualnie działają trzy elektrociepłownie dostarczające surowców przemysłowych: Kawęczyn, Siekierki i Żerań.
Na podstawie danych z lat 2005–2014 wszystkie one dostarczały popiół dla
przemysłu, a dwie (Siekierki i Żerań) także żużel i mieszaninę popiołowo
‑żużlową.
Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu 40 K, radu
226
Ra i toru 228 Th w surowcach przemysłowych pochodzących z elektrociepłowni warszawskich wyprodukowanych w latach 2005–2014 zamieszczono
w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości średnie i zakresy stężeń naturalnych izotopów
promieniotwórczych w surowcach przemysłowych pochodzących
z elektrociepłowni warszawskich (2005–2014)
Elektro
‑ciepłownia

Stężenie [Bq/kg]

Liczba
zmierzonych
próbek

40

K

zakres

226

średnia

Ra

228

Th

zakres

średnia

zakres

średnia

popiół
Kawęczyn

27

356–673

602

47,4–276

151

39,0–93,6

80,4

Siekierki

281

412–914

681

61,4–205

128

51,5–145

97,0

Żerań

88

279–1100

669

42,1–257

118

41,3–142

84,3
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cd. Tabeli 1.
Elektro
‑ciepłownia

Stężenie [Bq/kg]

Liczba
zmierzonych

40

próbek

K

zakres

226

średnia

Ra

228

Th

zakres

średnia

zakres

średnia

żużel
Siekierki

121

254–731

564

57,3–124

87,4

52,9–113

79,9

Żerań

13

364–691

570

44,2–113

83,7

39,1–89,7

69,5

mieszanina popiołowo‑żużlowa
Siekierki

3

499–550

518

78,0–99,0

86,4

64,1–76,0

68,4

Żerań

48

180–730

551

11,5–127

79,6

12,0–87,8

66,2

Źródło: opracowanie własne

Największy wzrost stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych
w stosunku do zawartości tych radionuklidów w węglu kamiennym zaobserwowano dla popiołu. W tym produkcie spalania węgla występuje 4–6‑krotne
zwiększenie zawartości 40 K, 226 Ra, czy 228 Th. Najmniej wzbogacona pod
względem izotopowym jest mieszanina popiołowo‑żużlowa. Prawidłowość
ta jest zauważalna dla każdej z elektrociepłowni.
Wartości wskaźników aktywności f1 i f2 wyliczonych na podstawie stężeń
naturalnych radionuklidów 40 K, 226 Ra i 228 Th w surowcach przemysłowych
pochodzących z elektrociepłowni warszawskich wyprodukowanych w latach
2005–2014 zamieszczono w tabeli 2.
Tabela 2. Wartości średnie i zakresy wskaźników aktywności f1 i f2 dla surowców
przemysłowych pochodzących z elektrociepłowni warszawskich (2005–2014)
Elektrociepłownia

f2 [Bq/kg]

f1
zakres

średnia

zakres

średnia

47,4–276

151

Popiół
Kawęczyn

0,47–1,55

1,10

Isajenko, Piotrowska, Stawarz, Obigowski, Łukaszek-Chmielewska

34
cd. Tabeli 2.

Elektrociepłownia

f1
zakres

f2 [Bq/kg]
średnia

zakres

średnia

Popiół
Siekierki

0,65–1,54

1,13

61,4–205

128

Żerań

0,51–1,57

1,03

42,1–257

118

Żużel
Siekierki

0,47–1,12

0,88

57,3–124

87,4

Żerań

0,46–1,01

0,81

44,2–113

83,7

mieszanina popiołowo‑żużlowa
Siekierki

0,75–0,89

0,80

78–99

86,4

Żerań

0,16–0,99

0,78

11,5–127

79,6

Źródło: opracowanie własne

Analizując dane zawarte w tabeli 2, można zauważyć, że najmniejsze
wartości wskaźników aktywności f1 i f2 mają surowce pochodzące z EC
Żerań i dla większości badanych próbek nie zostały przekroczone wartości
graniczne tych wskaźników określone w Rozporządzeniu [2]. Popioły wytwarzane przez EC Kawęcyn i EC Siekierki charakteryzują średnie wartości
wskaźnika aktywności f1 przekraczające wartość 1 o mniej niż 20% i średnie
wartości wskaźnika aktywności f2 nie przekraczające wartości 200 Bq/kg.
Zakres wartości f1 i f2 jest jednak dosyć szeroki dla poszczególnych rodzajów surowców. Różnice w wartościach wskaźników aktywności mogą być
spowodowane różnymi procesami technologicznymi wykorzystywanymi
w porównywanych zakładach oraz różną jakością węgla, który prawdopodobnie pochodzi od innych dostawców.
4. Ocena możliwości wykorzystania surowców
w budownictwie
Z uwagi na to, że czas przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych szacuje
się na 80%, surowce wykorzystywane bezpośrednio do budowy, jak i do
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wytwarzania materiałów budowlanych nie mogą zawierać zbyt dużej ilości
naturalnych radionuklidów, aby nie spowodować niepotrzebnego narażenia
na otrzymanie podwyższonej dawki promieniowania jonizującego. W tym
celu, zgodnie z Rozporządzeniem [2], obliczane są wskaźniki aktywności
f1 i f2 i na ich podstawie określa się, czy dany surowiec można wykorzystać
w budownictwie i w jakim rodzaju. Surowce, które nie nadają się do budowy budynków mieszkalnych, znajdują zastosowanie między innymi przy
budowie dróg [4].
Dane zawierające liczbowy i procentowy udział partii surowców do
wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym (wskaźniki aktywności
f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 Bq/kg) lub przy budowie obiektów użyteczności publicznej,
czy dróg (1,2 < f1 ≤ 2,4 i 240 Bq/kg < f2 ≤ 480 Bq/kg) zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Kwalifikacja próbek surowców przemysłowych pochodzących
z elektrociepłowni warszawskich do wykorzystania w różnych typach
budownictwa (2005–2014)
Kwalifikacja surowców
Elektro
‑ciepłownia

przemysłowych do

Liczba

budownictwa

zmierzonych
próbek

mieszkaniowego
(f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 Bq/kg)
Liczba próbek

Kwalifikacja surowców
przemysłowych do budowy
dróg i naziemnych obiektów
użyteczności publicznej
(1,2 < f1 ≤ 2,4

i 240 Bq/kg < f2 ≤ 480 Bq/kg)

%

Liczba próbek

%

popiół
Kawęczyn

27

19

70,4

8

29,6

Siekierki

281

157

55,9

124

44,1

Żerań

88

72

81,8

16

18,2

żużel
Siekierki

121

121

100

0

0

Żerań

13

13

100

0

0

mieszanina popiołowo‑żużlowa
Siekierki

3

3

100

0

0

Żerań

48

48

100

0

0

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie danych z tabeli 3, można stwierdzić, że wszystkie partie
żużlu i mieszaniny popiołowo‑żużlowej spełniają warunki pozwalające na
wykorzystanie tych surowców w budownictwie mieszkaniowym (wskaźniki
aktywności f1 ≤ 1,2 i f2 ≤ 240 Bq/kg).
Natomiast dla popiołu otrzymano wskaźniki aktywności f1 i f2 przekraczające w pewnym stopniu wartości graniczne ustalone dla surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym. Przekroczenia
tych wskaźników są jednak na tyle niewielkie, że popiół można stosować
np. do budowy obiektów użyteczności publicznej czy dróg (pkt. 2 [2]).
Najniższymi wartościami wskaźników aktywności f1 i f2 charakteryzuje
się popiół wytworzony przez EC Żerań – 81,8% próbek reprezentatywnych dla
danej partii surowca nadaje się do wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym, zaś najwyższymi – popiół z EC Siekierki – 55,9% próbek reprezentatywnych można wykorzystać w budownictwie mieszkaniowym. Pozostała
część próbek reprezentatywnych dla partii surowców odpadowych z elektrociepłowni warszawskich nie nadaje się do budowy obiektów przeznaczonych
na pobyt ludzi i inwentarza żywego, ale może być wykorzystana w innych
typach budownictwa opisanych w pkt. 2 [2].
5. Ocena narażenia wynikającego ze stosowania surowców
odpadowych z elektrociepłowni w budownictwie
Dzięki dokładnym pomiarom stężeń naturalnych radionuklidów w surowcach i materiałach budowlanych można ocenić narażenie człowieka na promieniowanie jonizujące. Kontrola próbek pozwala na stosowanie surowców
lub materiałów budowlanych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
ludności. Na podstawie wyników pomiarów stężeń 40 K, 226 Ra i 228 Th obliczono moc dawki promieniowania gamma, która daje pełny pogląd na to,
jakie narażenie powodują poszczególne surowce i materiały.
Moc dawki promieniowania gamma obliczono stosując następujący wzór
półempiryczny:
(3)
D = 0,043SK + 0,43SRa + 0,66STh
				
gdzie: SK, SRa, STh – stężenia w [Bq/kg] odpowiednio 40K, 226Ra (w równowadze
promieniotwórczej z jego izotopami pochodnymi) oraz 228Th (w równowadze
promieniotwórczej z jego izotopami pochodnymi).
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Wartości średnie i zakresy mocy dawki dla poszczególnych surowców
odpadowych pochodzących z warszawskich elektrociepłowni (2005–2014)
zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4. Moc dawki promieniowania jonizującego wyznaczona dla próbek
surowców pochodzących z warszawskich elektrociepłowni wyprodukowanych
w latach 2005–2014
Moc dawki [nGy/h]
Elektrociepłownia
zakres

średnia

popiół
Kawęczyn

62–202

145

Siekierki

86–201

149

Żerań

67–205

136

żużel
Siekierki

80–147

116

Żerań

61–132

107

mieszanina popiołowo‑żużlowa
Siekierki

99–117

105

Żerań

21–129

103

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 można stwierdzić, że najmniejsza moc dawki pochodzi od mieszaniny popiołowo‑żużlowej, natomiast
największe wartości obserwujemy dla czystego popiołu. Jeśli weźmie się
pod uwagę moc dawki dla surowców pochodzących z poszczególnych elektrociepłowni, to można zauważyć, że najwyższe wartości uzyskiwane są dla
próbek pochodzących z EC Siekierki, a najniższe dla próbek z EC Żerań. Dla
wszystkich próbek poddanych analizie moc dawki nie przekraczała wartości
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300 nGy/h, określonej w Rozporządzeniu [2] dla surowców stosowanych do
budowy dróg i niwelacji terenów, dzięki czemu można wykorzystać te surowce odpadowe w budownictwie bez konieczności zastosowania dodatkowej
wierzchniej warstwy innego materiału o niższych wartościach wskaźników
aktywności f1 i f2.
6. Podsumowanie
Dokładna kontrola surowców pochodzących z warszawskich elektrociepłowni pozwala uniknąć sytuacji, w której do budownictwa trafiłyby materiały
o niedozwolonych przepisami prawnymi wartościach wskaźników aktywności f1 i f2 (spowodowanych wysokimi stężeniami naturalnych radionuklidów).
Pomiary pozwalają zakwalifikować wszystkie surowce do odpowiednich
kategorii, dzięki czemu łatwo można stwierdzić, które z nich można stosować
w budownictwie mieszkaniowym, które w drogowym bądź innych rodzajach budownictwa użyteczności publicznej, a których nie można używać do
budownictwa naziemnego.
Opierając się na wynikach przedstawionych w niniejszym opracowaniu,
można stwierdzić, że najniższą zawartością naturalnych radionuklidów
charakteryzuje się mieszanina popiołowo‑żużlowa i żużel. Dla tych próbek
nie obserwuje się przekroczenia wartości wskaźników f1 i f2 pozwalających
na wykorzystanie danego surowca w budownictwie mieszkaniowym. Wartości mocy dawki promieniowania gamma dla próbek żużla i mieszaniny
popiołowo‑żużlowej są niższe niż dla próbek popiołu.
Z kolei najbardziej wzbogacony o naturalne radionuklidy okazuje się
popiół. Dla znacznej części próbek zaobserwowano przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników aktywności f1 i f2, określonych dla budownictwa
mieszkaniowego. Jednak przekroczenia są na tyle niewielkie, że można te
surowce z powodzeniem zastosować na przykład przy budowie obiektów
naziemnych użyteczności publicznej czy dróg.
Podsumowując, warszawskie elektrociepłownie wytwarzają w procesie
spalania węgla surowce odpadowe, które nie stwarzają realnego zagrożenia radiologicznego dla ludności i mogą być wykorzystywane w różnych
rodzajach budownictwa, w tym w znacznej mierze w budownictwie mieszkaniowym.
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Zawartość gamma radionuklidów
pochodzenia naturalnego i sztucznego w glebach
w powiecie puławskim

Streszczenie
Środowisko przyrodnicze ulega zanieczyszczeniom chemicznym, w tym także
pierwiastkami promieniotwórczymi. Pewna grupa pierwiastków obecna jest w skorupie ziemskiej od momentu jej powstania i towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Pierwiastki te stanowią grupę naturalnych izotopów promieniotwórczych, do
których zalicza się m.in. 40K, 238U, 235U i 232Th. Oprócz tego typu pierwiastków
promieniotwórczych, środowisko przyrodnicze może ulegać skażeniom radioizotopami, takimi jak: 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240 Pu lub 241Am itp., powstającymi wskutek
działalności człowieka. Głównym źródłem ich obecności są awarie reaktorów
jądrowych, przeróbka i składowanie paliwa jądrowego oraz zastosowanie metod
jądrowych w przemyśle i medycynie.
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Zanieczyszczenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego są jednym
z głównych zagrożeń gleb Polski, ponieważ gleba pełni rolę buforu gromadzącego
substancje chemiczne zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego.
Jak wynika z danych przedstawionych w Raporcie Rocznym z 2011 roku, przygotowanym przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) średnie
stężenie 137Cs w powierzchniowej warstwie gleby w Polsce jest ciągle podwyższone
(powyżej 1 kBq/m2) i wynosi 1,93 kBq/m2 w związku z powyższym wymaga stałego
monitorowania.
W artykule przedstawiono zachowanie się radionuklidów naturalnych i sztucznych w glebach w okolicy Zakładów Azotowych Puławy. Do tej pory gleby na tym
obszarze badane były pod kątem skażeń chemicznych, a nie radiologicznych.
Omówiono również koncentracje radionuklidów naturalnych i sztucznych takich
jak: 210Pb, 137Cs, 40K, 228Ac w pionowym profilu glebowym, metodą spektrometrii
promieniowania gamma przy użyciu detektora germanowego.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że stężenie sztucznego
izotopu 137Cs w glebie jest niższe od zawartości naturalnych izotopów 40K czy 210Pb.
Słowa kluczowe: radionuklidy, promieniowanie gamma, gleba, szeregi naturalne,
promieniowanie jonizacyjne

Concentration of the Radionuclides of Natural Origin
and Due to Human Activity in the Soil in the Powiat
Puławski (Pulawski District)

Abstract
The natural environment is exposed to pollution with chemical substances including radioactive elements. Certain class of elements has been in the earth’s crust
since its formation and they have been up to this day. These elements form a group
of natural radioactive isotopes which include 40K, 238U, 235U and 232Th. In addition
to this type of radioactive elements the natural environment can be polluted with
radioisotopes such as 137Cs, 134Cs, 90Sr, 239+240Pu or 241Am, which are released as a
consequence of human activity. The main source of these elements are nuclear
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reactor incidents, processing and storing nuclear fuels as well as the use of nuclear
methods in the industry and in medicine.
The pollution due to human activity is one of the main hazards to the soil in
Poland, because soil serves as a buffer which stores chemical substances both of
natural origin and of anthropogenic origin. The data in the Annual Report from
year 2011 prepared by the Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR,
Central Laboratory for Radiological Protection) shows that the average concentration of 137Cs in the surface layer of soil in Poland is still elevated (over 1 kBq/m2)
and equal 1,93 kBq/m2 thus requiring constant monitoring. That is why the paper
describes the behavior of radionuclides of natural origin and of anthropogenic
origin in the soil surrounding the Zakłady Azotowe Puławy (factory of nitrogen
derivatives near Puławy, Poland). So far the soil in this area has been examined in
terms of chemical pollution but not in terms of radiological pollution.
In this article we present the results about the concentration of radionuclides of natural and anthropogenic origin such as 210Pb, 137Cs, 40K, 228Ac in the vertical soil structure
using the method of gamma radiation spectroscopy and a germanium detector.
Our data has shown that the concentration of the artificial isotope 137Cs in the
examined soil is lower than the concentration of the natural isotopes 40K or 210Pb.
Keywords: radionuclides, gamma radiation, soil, natural series, ionising radiation

1. Wstęp
Gleba odgrywa ważną funkcję w kształtowaniu się warunków egzystencji
ekosystemów leśnych. Charakteryzuje się ona zdolnością dostarczania roślinom, a pośrednio i zwierzętom niezbędnych do życia składników odżywczych.
Stanowi zewnętrzną warstwę ziemi, która powstała ze skał lub gruntów, przekształconych pod wpływem działalności człowieka oraz organizmów żywych,
klimatu, wody itd. W glebie występują pierwiastki stabilne, jak również nuklidy
promieniotwórcze pochodzenia naturalnego i antropogenicznego [13].
W skorupie ziemskiej znajduje się 60 naturalnych radionuklidów, które powstały m.in. w wyniku reakcji nukleosyntezy, polegającej na przekształceniu lżejszych pierwiastków w cięższe oraz na skutek oddziaływania
promieniowania kosmicznego ze składnikami atmosfery: azotem, tlenem
i argonem [12, 16].
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Działalność człowieka może powodować wzrost stężeń radionuklidów.
Główny wpływ na wzrost radionuklidów w środowisku ma spalanie węgla
kamiennego, składowanie popiołu i żużli oraz importowanie z Maroka do
Polski fosforanów, które stosowane są do produkcji nawozów fosforowych.
Zawierają one uran – średnio 110 g/t fosforanów, podczas gdy średnia koncentracja uranu w Polsce wynosi około 1,36 g/t [10]. Ponadto środowisko
przyrodnicze może ulegać skażeniom pierwiastkami promieniotwórczymi
poprzez katastrofy rektorów jądrowych, przeróbkę i składowanie wypalonego paliwa jądrowego, badania medyczne (radioterapia, brachyterapia oraz
radiofarmaceutyki).
Głównym źródłem skażeń środowiska przez radioiziotopy pochodzenia sztucznego są awarie obiektów atomowych, w szczególności katastrofa
w Czarnobylu (1986, były ZSRR), Kyshtymie (1979, były ZSRR), Windscale (1957, Wielka Brytania), a także awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie (2011, Japonia), które spowodowały uwolnienie znacznych ilości
substancji promieniotwórczych do atmosfery, zwłaszcza 137Cs [6]. Izotopy
promieniotwórcze z powietrza osadzają się pod wpływem opadu atmosferycznego na powierzchni ziemi i są w niej gromadzone, a następnie migrują
w głąb gleby. Z badań naukowych wynika, że około 99% opadu radioaktywnego gromadzi się w glebie [8]. Jego migracja zależy od rodzaju gleby
w ten sposób, że im większa jest powierzchnia rozwinięta cząstek gleby
tym mniejsza jest jej przepuszczalność, np.: glina czy gleby pyłowe są mniej
przepuszczalne niż piasek.
Dotychczasowe badania gleb w bliskim sąsiedztwie Zakładów Azotowych Puławy dotyczyły przede wszystkim oznaczeń chemicznych, takich
jak: pH, P, Mg, K, Na, a nie radiologicznych. Dlatego też autorzy artykułu
postanowili poszerzyć wachlarz badań o oznaczenia koncentracji radionuklidów naturalnych i sztucznych, takich jak: 210Pb, 137Cs, 40K, 228Ac w pionowym profilu glebowym, metodą spektrometrii promieniowania gamma
przy użyciu detektora germanowego w NCBJ (Narodowym Centrum Badań
Jądrowych w Świerku).
2. Charakterystyka radiologiczna gleb w Polsce
Badania gleb pod kątem skażeń radiologicznych prowadzone są przez CLOR
(Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej) na zlecenie GIOŚ (Głów-
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nego Inspektoratu Ochrony Środowiska) w ramach PMŚ (Programu Monitoringu Środowiska). Na podstawie analiz zebranych widm energetycznych
określono zawartość naturalnych i sztucznych emiterów promieniowania
gamma, tj. ołowiu 210Pb, potasu 40K, aktynu 228Ac (odpowiednik toru – eT),
cezu 137Cs.
W przyrodzie występują cztery naturalne izotopy uranu, takie jak: 230U,
234
U, 235U i 238U [2, 3, 14]. Izotopy te ulegają samorzutnemu rozpadowi, a czasy ich połowicznego zaniku są bardzo długie. Największe zawartości tego
radioizotopu występują w skałach typu granitoidów, sjenitów, skałach alkaicznych w stężeniach od 3 g/t do 5 g/t. Niewielkimi zawartościami uranu
charakteryzują się skały zasadowe i ultrazasadowe, w których zawartość
naturalnego izotopu uranu mieści się w zakresie od 0,001 g/t do 1 g/t. Natomiast w przypadku łupków, iłowców i mułowców zawartość uranu wynosi
średnio do 4 g/t, a skały węglowe i piaskowce zawierają od 0,5 g/t do 2 g/t
naturalnego izotopu uranu. Izotopy uranu w warunkach powierzchniowych
podlegają procesowi utlenienia, a następnie migrują w głąb profilu glebowego
na znaczne głębokości. W związku z powyższym utwory powierzchniowe są
zubożone w ten pierwiastek w stosunku do skał, z których powstały. W Polsce koncentracja uranu w warstwie powierzchniowej mieści się w zakresie
od 0 g/t do 13 g/t, a średnia wartość wynosi 1,36 g/t. Główną przyczyną
odpowiedzialną za tak niską średnią koncentrację tego pierwiastka w Polsce jest to, że obszar Polski budują utwory glacjalne o koncentracji uranu
poniżej 2 g/t. Koncentracje uranu powyżej średniej dla Polski występują na
obszarze Sudetów, Karpat, Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Lubelskiej, Gór
Izerskich – Blok Karkonoski, gdzie średnia koncentracja uranu wynosi od
3 g/t do 5 g/t. Najwyższe koncentracje uranu w Polsce znajdują się w Bloku
Przedsudeckim [2, 3, 14].
W środowisku naturalnym obecny jest tylko jeden izotop toru, a mianowicie 232Th, którego największą zawartość posiadają skały kwaśne oraz minerały, takie jak: monacyt, ortyl i cyrkon. Kwaśne skały magmowe zawierają
tor w ilości około 18 g/t, podczas gdy w skałach zasadowych koncentracja
tego izotopu wynosi około 2 g/t. Średnie stężenie izotopu toru dla obszaru
Polski wynosi 3,29 g/t [2, 3, 14]. Najwyższe koncentracje tego radionuklidu
występują na południu Polski na terenie Karpat i Sudetów w wierzchniej
warstwie gleby, podobnie jak ma to miejsce w przypadku uranu. Podwyższone koncentracje 232Th występują również na Nizinie Lubelskiej, Roztoczu,
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w południowej części Gór Świętokrzyskich. Inne niziny na których również
występują podwyższone koncentracje toru powyżej 4 g/t obejmują obszar
Żuław Wiślanych i północno-wschodniej części Polski [2, 3, 14].
Ponadto w przyrodzie występują trzy naturalne izotopy potasu, a mianowicie: 39K (93,08%), 41K (6,91%) oraz 40K (0,0119%). Stosunek izotopu 39K do
40
K jest stały w minerałach i skałach. Wraz ze wzrostem kwasowości skały,
wzrasta stężenie potasu. Średnia wartość stężenia 40K dla Polski wynosi
428 Bq/kg. Zakresy stężeń tego radionuklidu mieszczą się w granicach od 116
do 1055 Bq/kg. Analizując mapy CLOR, można zauważyć, że rozkład stężenia
40
K charakteryzuje się większą jednorodnością rozkładu na terenie Polski,
aczkolwiek również w przypadku tego radionuklidu stanowiącego 0,0119%
potasu naturalnego (stały stosunek izotopowy) można zaobserwować pewne
prawidłowości związane z występowaniem w glebach potasu naturalnego.
Największe jego zawartości obserwuje się w Sudetach, Karpatach i Polsce
północno‑wschodniej [2, 3, 14].
Poza naturalnymi izotopami promieniotwórczymi w glebie występują
izotopy sztuczne, takie jak 137Cs oraz 134Cs. Zostały one wprowadzone do
środowiska głównie w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu,
Fukushimie oraz próbnych wybuchów jądrowych. Nierównomierność skażeń
powierzchni ziemi Polski izotopem 137Cs wynika zarówno ze skomplikowanych dróg przenoszenia się mas skażonego w efekcie awarii elektrowni
jądrowej w Czarnobylu powietrza oraz występowania, w końcu kwietnia
i na początku maja 1986 r., lokalnych opadów deszczu na południu Polski.
Stężenie powierzchniowe 137Cs w glebie zawiera się dla Polski w granicach
od 0,22 Bq/m2 do 23,78 kBq/m2, przy wartości średniej dla Polski wynoszącej 1,93 kBq/m2. Największe wartości średnich stężeń 137Cs zarejestrowano
dla następujących województw: opolskiego – 5,93 kBq/m2, dolnośląskiego –
3,34 kBq/m2, śląskiego – 3,06 kBq/m2 oraz małopolskiego – 2,40 kBq/m2.
Wartość średnia stężenia 137Cs w tych województwach przekracza wartość
średnią stężenia tego radionuklidu dla Polski, która wynosi 1,93 kBq/m2.
Najmniejszymi średnimi wartościami stężeń 137Cs charakteryzują się województwa: zachodniopomorskie – 0,63 kBq/m2, kujawsko‑pomorskie –
0,67 kBq/m2, wielkopolskie – 0,80 kBq/m2 oraz pomorskie – 0,92 kBq/m2
[2, 3, 14].
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3. Charakterystyka badanego regionu
Badany teren wchodzi w skład jednego z 27 Obszarów Ekologicznego zagrożenia w Polsce. Głównym sprawcą powstania tego zagrożenia jest obecność
Zakładów Azotowych w Puławach.
Zakłady Azotowe położone są 4,5 km od Puław w kierunku północnym.
Wybudowano je w latach siedemdziesiątych w kompleksie boru sosnowego
na terenie Nadleśnictwa Puławy. Badany teren jest wylesiony, szczególnie
narażony na emisje przemysłowe.
Okolice Puław wchodzą w skład wschodnio-małopolskiego regionu
klimatycznego. Średnia suma opadów rocznych wynosi około 600 mm. Dominują tu wiatry południowo – zachodnie. Wysokość bezwzględna omawianego obszaru mieści się w zakresie od 120 m do 170 m n.p.m. Po wschodniej
stronie kombinatu występuje fragmentarycznie relief pagórkowaty z pasami
wydm o wysokości względnej dochodzącej do 15–20 m [7, 11].
Utworem geologicznym zalegającym przy powierzchni ziemi są przede
wszystkim piaski rzeczne starszych tarasów akumulacyjnych pradoliny Wisły
i Wieprza, oraz miejscami piaski i gliny akumulacji lodowcowej. Znaczna
część tych piasków została przemodelowana przez wiatr, tworząc obecnie
ciągi form wydmowych i rozległe, słabo faliste pokrywy eoliczne [7, 11].
Gleby na badanym terenie powstały z piasków luźnych i piasków słabo
gliniastych eolicznych. Cechuje je nadmierna przepuszczalność wodna, niska
zawartość próchnicy, mała pojemność sorpcyjna i skorelowana, z tym słaba
buforowość, a ponadto niska zawartość składników pokarmowych. Są to
gleby przeważnie rdzawe bielicowe i bielicowe właściwe [7, 11].
4. Pobór próbek glebowych i przygotowanie ich
do analizy radiometrycznej
Próbki gleb zostały pobrane przez Dział Ochrony Środowiska Zakładów
Azotowych Puławy w dwóch punktach przekrojowych, które umieszczono na
mapie na rys. 1. Punkt numer I znajduje się w odległości 0,2 km od Zakładów
Azotowych w strefie całkowitego zniszczenia lasu, natomiast punkt numer II
położony jest w strefie bardzo silnego uszkodzenia lasu, w odległości 1,4 km
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od Zakładów. Oba punkty położone były na dominującym kierunku wiatru
południowo-wschodnim.

Rys. 1. Mapa rozmieszczenia powierzchni doświadczalnych oraz punktów przekrojowych monitoringu gleb leśnych w pobliżu Zakładów Azotowych Puławy
(skala 1:25000)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [11]

Poboru próbek dokonano dwa razy w ciągu roku: w marcu i wrześniu
z odkrywek numer I i numer II za pomocą cylindrycznych próbników pozwalających na uzyskanie rdzeni o wysokości 400 cm. Następnie rdzenie
glebowe cięte były na plastry o mniejszych wysokościach, co pozwoliło na
oznaczenie radioizotopów na różnych głębokościach. W każdym z punktów
pobrano po 10 próbek glebowych o objętości około 450 cm3, co przedstawiono w tabelach 1 i 2.
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Tabela 1. Oznaczenia próbek glebowych wraz z opisem głębokości z których zostały pobrane – Odkrywka numer I
Oznaczenie
próbki

Głębokość pobranych
próbek glebowych [cm]

1P1

Brak ściółki

1P2

0–2

1P3

5–10

1P4

15–20

1P5

35–45

1P6

70–75

1P7

100–110

1P8

190–200

1P9

280–300

1P10

380–400

Źródło: Opracowanie własne
Tabela. 2. Oznaczenia próbek glebowych wraz z opisem głębokości z których zostały pobrane – Odkrywka numer II
Oznaczenie
próbki

Głębokość pobranych
próbek glebowych [cm]

2P1

ściółka

2P2

0–2

2P3

5–10

2P4

15–20

2P5

35–45

2P6

70–75

2P7

100–110

2P8

190–200

2P9

280–300

2P10

380–400

Źródło: Opracowanie własne
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W laboratorium próbki gleby były wstępnie suszone w temperaturze pokojowej, a następnie przez 16 godzin w temperaturze 105°C. Po wysuszeniu,
rozdrobnieniu i wymieszaniu gleba była wsypywana do naczyń typu Marinelli
o objętości 450 cm3 i badana na spektrometrze promieniowania gamma w celu
wyznaczenia koncentracji radionuklidów.
5. Opis metod badawczych
Do pomiaru stężeń radionuklidów w próbkach gleby zastosowano spektrometr
promieniowania gamma składający się z detektora półprzewodnikowego HPGe
współpracującego z wielokanałowym analizatorem wyposażonym w oprogramowanie GENIE‑2000. Spektrometr zapewniał analizę widma promieniowania gamma w zakresie energii fotonów od kilkunastu do 1800 keV. Zdolność
rozdzielcza spektrometru dla 60Co (Eγ = 1330 keV) wynosiła 1,8 keV. Detektor
był umieszczony w niskotłowym ołowianym domku osłonnym zapewniającym
zmniejszenie o dwa rzędy wielkości zewnętrznego tła promieniowania gamma.
W celu kalibracji spektrometru użyto źródło referencyjne w geometrii naczynia
Marinelli zawierające mieszaninę radionuklidów promieniotwórczych o energiach od 0,088 do 1836 keV. Próbki analizowano w reżimie 72-godzinnym.
6. Wyniki pomiarów
Oznaczenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w próbkach gleb zostały
wykonane na podstawie zaobserwowanych linii widmowych i dla każdej z próbek zostały wyznaczone koncentracje radionuklidów w Bq/kg. W tabelach –
przedstawiono wyniki badań dla poszczególnych radionuklidów w profilu
glebowym (skrót LLD – oznacza poniżej dolnego limitu detekcji – ang. lower
limit of detection).
Tabela 3. Zawartość naturalnych i sztucznych radionuklidów w próbkach gleb
pobranych w marcu z odkrywki numer I
Oznaczenie
próbki

Pb [Bq/kg]
suchej masy

210

Cs [Bq/kg]
suchej masy

K [Bq/kg]
suchej masy

137

40

Ac [Bq/kg]
suchej masy

228

1P1

-----

-----

-----

-----

1P2

234,81

23,73

86,18

< LLD
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cd. Tabeli 3.
Oznaczenie
próbki

Pb [Bq/kg]
suchej masy

210

Cs [Bq/kg]
suchej masy

K [Bq/kg]
suchej masy

137

40

Ac [Bq/kg]
suchej masy

228

1P3

21,97

7,69

117,19

5,68

1P4

5,01

1,49

102,02

2,98

1P5

< LLD

0,10

100,80

2,91

1P6

1,77

0,18

115,37

2,44

1P7

< LLD

0,11

104,30

2,71

1P8

< LLD

0,08

107,15

2,73

1P9

0,11

< LLD

84,25

2,17

1P10

< LLD

< LLD

96,00

3,22

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 4. Zawartość naturalnych i sztucznych radionuklidów w próbkach gleb
pobranych we wrześniu z odkrywki numer I
Oznaczenie
próbki

Pb [Bq/kg]
suchej masy

210

Cs [Bq/kg]
suchej masy

K [Bq/kg]
suchej masy

137

40

Ac [Bq/kg]
suchej masy

228

1P1

-----

-----

-----

-----

1P2

228,68

21,09

123,94

< LLD

1P3

16,61

12,80

117,95

4,83

1P4

7,62

4,41

104,93

3,43

1P5

9,32

0,30

76,51

2,28

1P6

< LLD

0,16

103,97

2,45

1P7

0,37

0,10

100,04

1,43

1P8

0,49

0,19

105,77

1,66

1P9

< LLD

0,13

111,13

2,48

1P10

0,20

< LLD

130,39

4,83

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 5. Zawartość naturalnych i sztucznych radionuklidów w próbkach gleb
pobranych w marcu z odkrywki numer II
Oznaczenie
próbki

Pb [Bq/kg]
suchej masy

210

Cs [Bq/kg]
suchej masy

K [Bq/kg]
suchej masy

137

40

Ac [Bq/kg]
suchej masy

228

2P1

727,11

23,62

48,82

< LLD

2P2

192,68

61,66

135,24

6,89

2P3

13,44

4,71

105,95

3,84

2P4

< LLD

1,71

110,67

2,95

2P5

< LLD

0,19

112,90

3,80

2P6

4,40

0,05

101,29

2,25

2P7

2,82

0,12

97,91

2,34

2P8

< LLD

< LLD

92,01

25,58

2P9

1,82

0,12

109,16

2,45

2P10

< LLD

0,04

102,16

3,84

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 6. Zawartość naturalnych i sztucznych radionuklidów w próbkach gleb
pobranych we wrześniu z odkrywki numer II
Oznaczenie
próbki

Pb [Bq/kg]
suchej masy

210

Cs [Bq/kg]
suchej masy

K [Bq/kg]
suchej masy

137

40

Ac [Bq/kg]
suchej masy

228

2P1

526,77

87,33

316,12

19,27

2P2

178,16

60,84

130,29

7,57

2P3

12,34

3,06

121,04

5,69

2P4

6,82

0,44

117,88

4,35

2P5

< LLD

< LLD

109,36

3,96

2P6

< LLD

< LLD

108,48

3,26

2P7

< LLD

< LLD

100,52

2,60

2P8

< LLD

< LLD

108,02

2,74

2P9

1,82

0,21

120,10

3,36

2P10

< LLD

< LLD

113,76

3,30

Źródło: Opracowanie własne
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Bardzo istotnym izotopem ze względu na główne źródło dawki promieniowania jonizującego jest 210Pb. Izotop ten jest produktem rozpadu
gazowego radonu 222Rn transportowanego w środowisku geologicznym
z wodami podziemnymi i powietrzem glebowym. Stężenie 210Pb w glebach
Polski waha się w granicach 7,9–91,2 Bq/kg, a średnia koncentracja tego
radioizotopu wynosi 24,7 Bq/kg, zgodnie z danymi zawartymi w Atlasie
Radiologicznym Polski [2, 3, 14]. W przypadku odkrywki numer I koncentracja izotopu ołowiu w marcu zawierała się w granicach 0,11–234,81 Bq/kg,
natomiast we wrześniu od 0,00 Bq/kg do 228,68 Bq/kg. Szczególnie wysoką
koncentracją tego izotopu cechuje się warstwa gleby zalegająca pod ściółką,
pobrana z głębokości 0–2 cm. Wynika to najprawdopodobniej z osiadania
na powierzchni terenu stałych pochodnych ekshalowanego z ziemi 222Rn
i ich stopniową migracją w głąb profilu glebowego. Wraz ze wzrostem głębokości, koncentracja ołowiu maleje i można zauważyć że występuje on
do głębokości 20 cm, bo głębiej stężenie tego radioizotopu jest bliskie zera.
Podobną sytuację stwierdzono dla odkrywki numer II. W tym przypadku
najwyższe stężenie zarejestrowano w ściółce, a im głębiej tym koncentracja
tego radioizotopu była mniejsza. Stężenie izotopu ołowiu w marcu dla odkrywki numer II mieściło się w zakresie 0,00–727,11 Bq/kg, a we wrześniu
w granicach od 0,00 Bq/kg do 526,77 Bq/kg. W próbkach 1P2, 2P1 i 2P2
wystąpiło znaczne podwyższenie średniej koncentracji ołowiu dla Polski.
Lokalny wzrost zawartości ołowiu w wierzchniej warstwie gleby może być
spowodowany spalaniem węgla, ponieważ w niedalekiej odległości od punktów, z których pobierane były próbki glebowe znajduje się elektrociepłownia
Kozienice opalana węglem kamiennym. Ponadto w bliskim sąsiedztwie
położona jest duża aglomeracja miejska – Puławy, która stosuje lokalne
kotłownie opalane paliwem konwencjonalnym.
Podobny rozkład koncentracji do izotopu 210Pb wykazuje 137Cs. Gromadzi się on głównie w ściółce i tuż pod powierzchnią ziemi na niewielkich
głębokościach. Obecność tego radioizotopu związana jest z próbnymi
wybuchami jądrowymi prowadzonymi w latach 1957–1963 oraz awarią
elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Do chwili obecnej jest on obecny w środowisku ze względu na swój długi okres połowicznego zaniku wynoszący
około 30,2 lat. Badania naukowe [1, 5, 9, 15, 16] wykazały, że migracja cezu
w profilu glebowym jest dość powolna (mediana głębokości do jakiej jest
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zdolny przenikać cez w trzy lub cztery lata po osadzeniu się na powierzchni
gleby wynosi 2–4 cm) i zachodzić może na różne sposoby, m.in. np.:
• podpoziom surowinowy próchnicy/ściółki leśnej i łąkowej (Ol) ulega
mineralizacji na skutek mechanicznej i chemicznej degradacji, działania
mikrofauny, grzybów i bakterii przekształcając się w podpoziom butwinowy próchnic/ściółek leśnych i łąkowych (Of ). Następnie rozłożona ściółka
zostaje w następnym roku przykryta nową warstwą liści już w mniejszym
stopniu skażonych i w ten sposób cez przechodzi do niższej;
• żyjące w glebie dżdżownice przenoszą cez promieniotwórczy w wyniku
swoich procesów życiowych, a także rośliny wyższe i zwierzęta odpowiadają za redepozycję cezu w powierzchniowej warstwie gleby.
Przeprowadzone badania wykazały, że największa koncentracja cezu zarazem dla odkrywki numer I i II występuje w powierzchniowej warstwie gleb,
a zwłaszcza w ściółce i na głębokości od 0 do 2 cm. Tłumaczyć ten fakt należy
tym, że materiał roślinny został dobrze zhumifikowany, a zatem cechuje się
dużą pojemnością sorpcyjną. W poziomach mineralnych badanych gleb można
zauważyć tendencję do migracji cezu w głąb profilu glebowego. Z przeprowadzonych przez PIG (Państwowy Instytut Geologiczny) badań wynika, że
ponad 90% radiocezu w glebie znajduje się wciąż w pierwszych 10 cm profilu,
ponieważ wykazuje silną tendencję do trwałego wiązania się ze składnikami
gleb. Jest on bardzo dobrze sorbowany, a co za tym idzie słabo pobierany przez
rośliny. Niemniej jednak radiocez jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
(60–90%) i dzięki temu ulega wmywaniu w głąb profilu glebowego [1, 5, 9].
W przypadku izotopu potasu 40K można zauważyć, że obecny jest on
w całym profilu glebowym ze względu na swoje wszechobecne występowanie
w skorupie ziemskiej. Stężenie potasu w próbkach gleb pobranych z odkrywki
numer I w marcu mieści się w przedziale 84,25–117,19 Bq/kg, a we wrześniu
76,51–130,39 Bq/kg. Natomiast w przypadku odkrywki numer II koncentracja tego izotopu w marcu zawiera się w granicach 48,82–135,24 Bq/kg,
a we wrześniu 100,52–316,12 Bq/kg. Według danych CLOR stężenie 40K dla
powierzchniowej warstwy gleby mieści się w przedziale od 123–1020 Bq/kg,
a wartość średnia dla Polski wynosi 410 Bq/kg [2–4]. W przypadku odkrywki
numer I stężenia izotopu potasu w przypadku zebranych próbek gleb są do
siebie zbliżone. Natomiast w przypadku odkrywki numer II stężenie izotopu
potasu w ściółce znacznie różni się dla próbek pobranych w marcu i wrześniu.
W marcu zawartość 40K w ściółce jest równa 316,12 Bq/kg, a we wrześniu
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48,82 Bq/kg (jest prawie siedem razy mniejsza). Związane to może być
z wprowadzaniem do gleby większej ilości nawozów potasowych. Dla pozostałych głębokości zawartości 40K są do siebie zbliżone w przypadku odkrywki numer II.
228
Ac jest radionuklidem należącym do szeregu torowego. Analizując
schemat rozpadu tego izotopu można zauważyć, że rozpad promieniotwórczy
tego izotopu jest źródłem promieniowania gamma oraz cząstek alfa. Stężenie
aktynu dla 10 cm warstwy gleby dla obszaru Polski, według CLOR[2–4]
mieści się w granicy od 3,7–86 Bq/kg, a wartość średnia wynosi 20,7 Bq/kg.
W badanych próbkach gleb dla odkrywki numer I stężenie 228Ac znajdowało
się w granicach od 0–5,68 Bq/kg, a dla odkrywki numer II mieściło się w zakresie 0–25,58 Bq/kg. Wartości te należą więc do niskich stężeń, typowych
dla środkowej Polski. Należy ponadto wspomnieć, że 228Ac jest produktem
rozpadu 232Th, który niemal w 100% stanowi tor naturalny. Zatem można
stwierdzić że zawartość 232Th w glebie odpowiada stężeniu 228Ac, uwzględniając istnienie w przyrodzie równowagi promieniotwórczej.
7. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące
wnioski:
• stężenia naturalnych i sztucznych izotopów określone na podstawie analiz
widm promieniowania gamma nie odbiegają od wartości przeciętnie
występujących w glebach Polski za wyjątkiem izotopu 210Pb;
• stężenie izotopu 40K w większości analizowanych próbkach gleb nie przekracza 105 Bq/kg dla odkrywki numer I i 118 Bq/kg w przypadku odkrywki numer II, a więc mieści się w dolnych granicach podanych przez CLOR;
• zarejestrowano podwyższoną koncentrację izotopu 210Pb w próbkach
wierzchniej warstwy gleb, co może być spowodowane spalaniem węgla
przez elektrociepłownie Kozienice znajdującą się w niedalekiej odległości
oraz nadmiernym stosowaniem nawozów fosforowych;
• skażenie próbek gleb sztucznym pierwiastkiem promieniotwórczym jakim jest 137Cs jest niewielkie i nie przekracza 13,10 kBq/m2;
• w przypadku pobranych próbek gleb można zauważyć, że izotop 137Cs
gromadzi się głównie w ściółce i na niewielkich głębokościach, co jest
spowodowane jego silnym wiązaniem się ze składnikami;
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• stężenie sztucznego izotopu 137Cs w profilu glebowym jest znacznie niższe
od zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych takich jak: 40K
oraz 210Pb;
• największy wkład do dawki promieniowania jonizującego mieszkańcy Puław i pobliskich okolic, otrzymują ze źródeł naturalnych, a nie sztucznych.
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Zagrożenia dla środowiska ze strony obiektów ochrony
środowiska. Cz. 2. Charakterystyka występujących
zagrożeń i możliwości ich ograniczenia
Streszczenie
W artykule omówiono zagrożenia dla środowiska występujące w trzech oczyszczalniach ścieków miejskich, których elementem składowym schematu technologicznego jest beztlenowa przeróbka osadów ściekowych z produkcją biogazu.
Podstawowym elementem, który chroni oczyszczalnie ścieków, jest środowisko
wodne. Prawidłowa praca oczyszczalni nie stanowi zagrożenia dla tego środowiska.
Natomiast zagrożenie dla powietrza atmosferycznego oraz zagrożenie pożarem
i wybuchem występuje w tych oczyszczalniach bez względu na warunki eksploatacji.
W artykule omówiono rodzaje występujących zagrożeń: dla jakości powietrza
atmosferycznego, ze stronnych hałasu, a także związanych z pożarem i wybuchem.
Podano stosowane w każdej z trzech ocenianych oczyszczalni środki i zabiegi
zmierzające do ograniczenia zagrożeń.
Słowa kluczowe: oczyszczalnie ścieków, biogaz, zagrożenia pożarem i wybuchem

The Threat to the Environment from the Environment
Protection Facilities. Part 2. Characteristics of Existing
Threats and Some Possibilities of their Reduction
Abstract
The article discusses the threat to the environment which is posed by the three
wastewater treatment plants (WWTP) with anaerobic digestion of the wastewater
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sludge and biogas production . The surface water is the main environmental element,
protecting the WWTP.
The normal use of the WWTP does not pose a threat to it . Despite the conditions
of plant work there is always a risk of the contamination of atmospheric air with
methane, the threat of fire or explosions .
The article discusses the following types of threats:
• the threat for the atmospheric air,
• the threat coming from the noise
• the threat of fire and explosions.
The methods for the reduction of the above mentioned types of threats applied
in each plant were described.
Keywords: wastewater treatment plants, biogas, fire and explosions, possibilities
of threat reduction

1. Charakterystyka zagrożeń w obiekcie nr 1
Obiekt nr 1 był obiektem najmniejszym z trzech ocenianych oczyszczalni [11].
Został zaprojektowany na przepływ średni dobowy 14 700 m3/dm, co dopowiada
85 750 RLM, czyli wedle Rozporządzenia [7] należał do czwartej grupy wielkości.
Według zebranych informacji przepływ rzeczywisty w latach 2008–2011 był
mniejszy od projektowanego [11], co oznacza że nie powinny w tym obiekcie
występować przeciążenia hydrauliczne jako podstawowa przyczyna niewłaściwej
pracy oczyszczalni.
Układ technologiczny tej oczyszczalni składał się z pięciu bloków:
• blok oczyszczania mechanicznego,
• blok oczyszczania biologicznego,
• blok przeróbki osadów,
• część biogazowa,
• obiekty pomocnicze.
1.1. Zagrożenia w bloku oczyszczania mechanicznego
W bloku oczyszczania mechanicznego obiektem stanowiącym zagrożenie dla
zdrowia obsługi jest węzeł krat. Dla omawianej oczyszczalni zaprojektowa-
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no dwie kraty mechaniczne hakowe o prześwicie między prętami równym
3 mm oraz, jako awaryjną kratę z ręcznym usuwaniem zanieczyszczeń,
o prześwicie 20 mm.
Zagrożenie ma charakter biologiczny, zarówno ze strony samych ścieków w stanie naturalnym, zawierających olbrzymie ilości bakterii (rzędu 107
w cm3), między którymi mogą znajdować się bakterie chorobotwórcze, jak
i strony zatrzymanych na kratach zanieczyszczeń stałych (tzw. skratek), które
mogą teoretycznie zawierać pasożyty przewodu pokarmowego człowieka lub
ich formy przetrwalnikowe. Ilość skratek szacuje się na 4–6 mg na miesiąc.
1.2. Zagrożenia w bloku oczyszczania biologicznego
W bloku oczyszczania biologicznego znajdują się dwa reaktory wielofunkcyjne o pojemności 8100 m3 każdy. Reaktory te są napowietrzane sprężonym powietrzem wytwarzanym przez dmuchawy. Zagrożenie biologiczne
stanowią aerozole, powstające w wyniku napowietrzania komór, które mogą
być roznoszone przez wiatr daleko poza granice działki oczyszczalni. Wraz
z aerozolami mogą być roznoszone poza granice działki bakterie chorobotwórcze [2].
Drugim rodzajem zagrożenia ze strony dmuchaw jest hałas. W budynku
stacji dmuchaw znajdują się 3 dmuchawy promieniowe. Generują one hałas
o natężeniu 85 dB(A). Jednakże obudowy akustyczne dmuchaw i ściany budynku ograniczają rozprzestrzenianie się hałasu na terenie obiektu poniżej
wartości dopuszczalnej.
1.3. Zagrożenia w bloku przeróbki osadów
Blok przeróbki osadów obejmuje następujące obiekty:
• grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego,
• stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego na zagęszczaczach bębnowych,
• pompownie,
• dwie komory fermentacyjne zamknięte o poj. 1680 m3 każda,
• zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego o poj. 120 m3,
• wirówki do odwadniania osadu przefermentowanego,
• składowisko osadu odwodnionego.
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Odkryte zbiorniki i składowisko osadów stanowią już tradycyjnie zagrożenie bakteriologiczne. Natomiast najistotniejsze w tym ciągu jest zagrożenie
za strony zamkniętych komór fermentacyjnych. Proces fermentacji prowadzony jest w temperaturze podwyższonej do 37°C. Ogrzewanie osadu odbywa
się systemem wymienników z recyrkulacja osadu. Medium grzejnym jest
gorąca woda, co nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa.
Produktem otrzymywanym w wyniku fermentacji jest biogaz, stanowiący
mieszaninę metanu i dwutlenku węgla. Biogaz gromadzi się przejściowo
w kopule komory fermentacyjnej i dalej przesyłany jest niskociśnieniowymi przewodami do zbiornika biogazu. Metan stanowi najczęściej ok. 60%
objętościowych w biogazie. Jest to składnik stanowiący zarówno zagrożenie pożarowe, jak wybuchowe i toksyczne. Ważne jest, aby zawartość tlenu
w biogazie nie przekraczała 1%. Biogaz zawiera nasyconą parę wodną, która
wymaga usunięcia przed jego spalaniem.
Produkcja biogazu w oczyszczalni systematycznie rośnie, osiągając wydajność ponad 1500 Nm3/d.
Niestanowiącym bezpośredniego zagrożenia, ale uciążliwym zjawiskiem
w ciągu przeróbki osadów są przykre zapachy.
1.4. Zagrożenia w części biogazowej
Część biogazowa oczyszczalni obejmuje następujące elementy [11]:
• sieć biogazu niskiego ciśnienia, służąca do przesyłania biogazu z WKF do
instalacji odsiarczającej, a następnie zbiornika biogazu (rys. 1) i alternatywnie do kotłowni lub pochodni,
• zbiornik biogazu,
• pochodnia (rys. 2),
• kotłownia,
• agregat gazowy.
Na instalacji do przesyłu biogazu znajdują się urządzenia do odwadniania
biogazu oraz kilka zaworów umożliwiających odcięcie dowolnego odcinka
sieci w sytuacji zagrożenia.
Zasadniczym elementem części biogazowej jest zbiornik biogazu. Służy
on do wyrównywania nierównomierności produkcji i zużycia i utrzymania
odpowiedniego ciśnienia w instalacji spalania.
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Rys. 1. Zbiornik biogazu
Źródło: fot. Kamil Golba

Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego, ma kształt kulisty i osłonowy płaszcz zewnętrzny zabezpieczający przez niekontrolowaną ucieczką
biogazu do otoczenia. W razie mniejszego zapotrzebowania na biogaz i po
osiągnięciu zadanego ciśnienia w zbiorniku, biogaz kierowany jest na pochodnię i spalany bezużytecznie. Zabezpiecza to linię biogazową przedawaryjnym wyciekiem niespalonego biogazu do otocznia.
Zasadniczym przeznaczeniem biogazu jest jego spalanie w kotłowni
i przetwarzanie w części na ciepło, a w części na energię elektryczną. Agregat
prądotwórczy ma moc elektryczną 190 kW i cieplną 212 kW. Ze względu na
różnice cen energii elektrycznej, wytworzony biogaz spalany jest w okresie
energetycznych szczytów przedpołudniowego (godz. 7 do 13) i popołudniowego (godz. 19 do 22).
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Rys. 2. Pochodnia biogazu
Źródło: fot. Kamil Golba

2. Możliwości ograniczenia zagrożeń
2.1. Ograniczenie mikrobiologicznego zanieczyszczania powietrza
Ograniczenia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza poza granicami działki oczyszczalni dokonać można przez hermetyzację urządzeń.
Łatwiej dokonać tego w przypadku urządzeń zainstalowanych w budynkach,
np. budynek krat lub zamknięta komora fermentacyjna. Natomiast hermetyzacja takich obiektów jak komory do oczyszczania biologicznego, osadniki
wtórne lub zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego i składowisko
osadu odwodnionego wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych [3].
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2.2. Ograniczenia uciążliwości hałasu
Źródłami hałasu w oczyszczalni są [11] :
• dmuchawy sprężonego powietrza,
• aeratory,
• pompy.
W celu ograniczenia emisji hałasu proponuje się:
• wyeliminowanie lub uszczelnienie otworów okiennych w budynku dmuchaw,
• wyposażenie dmuchaw w skuteczną izolację dźwiękochłonną,
• dźwiękochłonne uszczelnienie drzwi.
Dużo trudniejsze jest wyeliminowanie hałasu urządzeń mechanicznych
(aeratorów) pracujących na terenie otwartym. Działaniem profilaktycznym
są konsultacje z dostawcami w sprawie poziomu dźwięku generowanego
przez dany typ aeratora na etapie zakupu.
2.3. Ograniczenie uciążliwości zapachowych
Podstawowym sposobem zapobiegania uciążliwościom zapachowym jest
zapobieganie ich powstawaniu [2]. W tym celu wskazane jest:
• dbanie o czystość urządzeń i terenu,
• ograniczenie czasu przetrzymywania na terenie oczyszczalni takich produktów ubocznych, jak skratki, osad przefermentowany, odcieki z obiektów własnych,
stosowanie
technicznych ograniczeń rozprzestrzeniania się zapachu,
•
np. przez chlorowanie skratek i gromadzenie ich w kontenerach szczelnie
zamykanych,
• eliminacja stref beztlenowych w urządzeniach oczyszczalni,
• płukanie wydzielonego piasku,
• nasadzenia zieleni ochronnej.
2.4. Ograniczenie zagrożenia pożarowego i wybuchowego
Ocenę zagrożenia pożarem i wybuchem na terenie obiektów, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów, mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub materiały takie są składowane, nakazuje
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [10]. Rozporządzenie to stanowi, że pod pojęciem zagrożenia wybuchem rozumie
się możliwość tworzenia przez palne gazy pary palnych cieczy lub cząstki
palnych ciał stałych mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika
inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
W zakresie oceny należy wskazać pomieszczenia zagrożone wybuchem
i wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach wewnętrznych.
W ocenianej oczyszczalni występują następujące obiekty i przestrzenie
zagrożone pożarem i wybuchem:
• Sieć kanalizacyjna. Może zawierać substancje organiczne w postaci stałej,
lub ciekłej, które w warunkach beztlenowych rozkładają się z wydzieleniem metanu nawet do 0,7% objętości przestrzeni zamkniętej. Dla
wykrywania i ograniczenia zagrożeń w przestrzeni nad zbiornikiem
czerpnym w pompowni ścieków umieszczono metanomierze, nastawione na 10 i 25% DGW. Okresowo występowało przekroczenie wskazań.
Z tego powodu w całej objętości sieci kanalizacyjnej wyznaczono strefę 1
zagrożenia wybuchem.
• Budynek pompowni. W komorach czerpnych pompowni na okres prac
konserwacyjnych wyznaczono strefę 2 zagrożenia wybuchem.
• Wydzielone Komory Fermentacyjne. W komorach fermentacyjnych
w wyniku procesów biologicznego rozkłady tworzy się biogaz, który
może występować w:
a) części gazowej WKF,
b) przewodach gazowych,
c) osadzie przefermentowanym,
d) przestrzeni wokół tych obiektów z powodu nieszczelności.
Wokół WKF wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 8 m. W całej wewnętrznej przestrzeni gazowej WKF wyznaczono strefę zagrożenia
wybuchem 0. Wokół wylotu rury doprowadzającej osad wyznaczono strefę
1 zagrożenia wybuchem o promieniu 1 m. Wokół zaworu bezpieczeństwa
na stropie komory i naczynia przelewowego do spustu osadu wyznaczono
strefę 1 zagrożenia wybuchem o promieniu 3 m. Wokół wszystkich połączeń
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przewodów gazowych (ze względu na możliwe nieszczelności) wyznaczono
2 strefę zagrożenia wybuchem o promieniu 0,5 m.
W odsiarczalniku biogazu atmosfera wybuchowa może powstać podczas
wymiany roztworu do pochłaniania siarkowodoru. Z tego powodu wokół
odsiarczalnika wyznaczono 2 strefę zagrożenia o promieniu 5 m. W samym
odsiarczalniku obowiązuje strefa zagrożenia wybuchem 0. Wokół zbiornika
biogazu zapisy Rozporządzenie [10] wymagają wyznaczenia strefy bezpieczeństwa o promieniu 8 m. W ocenianej oczyszczalni wyznaczono strefę
bezpieczeństwa o promieniu 15 m.
Zbiornik osadu przefermentowanego gromadzi osad, w którym stwierdzano analitycznie do 5,4% objętościowych biogazu. Ponieważ jest to zbiornik otwarty, wyznaczono 1 strefę zagrożenia wybuchem tylko do jego górnej krawędzi.
Budynki i pomieszczenia znajdujące się na terenie oczyszczalni zakwalifikowane do ZL powinny mieć wymagana klasę odporności ogniowej „D”.
Ponieważ zostały one zbudowane w klasie odporności pożarowej „C”, spełniają
stawiane wymagania i nie wymagają zmiany klasy.
Na terenie oczyszczalni zachowano wymagania dotyczące przejść ewakuacyjnych. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy zostało ocenione
jako zgodne z obowiązującymi przepisami.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w postaci hydrantów naziemnych
i podziemnych oczyszczalni zostało ocenione jako zadowalające. Maksymalna wydajność sieci wodociągowej wynosi 25 dm3/s.
3. Charakterystyka zagrożeń w obiekcie nr 2
Obiekt nr 2 zaprojektowano na przepływ średni 66 000 m3/d i odpowiednio
do tego 418 000 RLM, co oznacza, że należał do obiektów największych
wg klasyfikacji Rozporządzenia [7].
Układ technologiczny tej oczyszczalni składał się z pięciu bloków:
• blok oczyszczania mechanicznego,
• blok oczyszczania biologicznego,
• blok przeróbki osadów,
• część biogazowa,
• obiekty pomocnicze.
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3.1. Zagrożenia w bloku oczyszczania mechanicznego
W bloku oczyszczania mechanicznego obiektem stanowiącym zagrożenie
dla zdrowia obsługi są:
• komora rozprężna ścieków dopływających,
• punkt zlewny ścieków dowożonych,
• zbiorniki retencyjne,
• stacja krat.
Dla omawianej oczyszczalni zaprojektowano dwie kraty rzadkie o prześwicie między prętami równym 40 mm oraz sześć krat gęstych schodkowych
o prześwicie 6 mm. Zatrzymane skratki po zgarnięciu z krat są przemywane
i odwadniane. Skratki z krat gęstych są wstępnie rozdrabniane. Poważnym
zagrożeniem dla obsługi budynku krat są lotne związki organiczne, wydzielające się zarówno ze ścieków, jak i zatrzymanych skratek.
Stacja krat ma bardzo wysoką przepustowość: 5,4 m3/s. Pozostałe obiekty
mają przepustowość tylko 2,16 m3/s. Z tego powodu za kratami znajduje się
przelew do zbiorników retencyjnych. Ścieki ze zbiorników wracają do ciągu
oczyszczania w okresie minimalnych przepływów. Oprócz ścieków dopływających kanalizacją, oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone wozami
asenizacyjnymi. W punkcie zlewnym znajdują się cztery stanowiska, do
których można dołączyć równocześnie cztery beczkowozy.
Kolejnym obiektem w bloku oczyszczania mechanicznego są piaskowniki.
Wykonano dwa piaskowniki dwukomorowe. Oprócz zatrzymywania piasku
zbiorniki te są dostosowane do zatrzymywania części pływających. Zatrzymany na dnie piasek pompami transportowany jest do płuczek. Zgarnięte
z powierzchni tłuszcze i inne zanieczyszczenia pływające transportowane
są ostatecznie do komór fermentacyjnych.
Ostatnimi obiektami części mechanicznej są cztery prostokątne osadniki wstępne o długości 48,5 m i głębokości 3 m. Osad z dna usuwany jest
zgarniaczami i pompowany do zagęszczaczy.
Podobnie jak w poprzednim obiekcie zagrożenie ma charakter biologiczny, zarówno ze strony samych ścieków w stanie naturalnym, zawierających
olbrzymie ilości bakterii, oraz ze strony zatrzymanych na kratach skratek,
które mogą teoretycznie zawierać pasożyty przewodu pokarmowego człowieka lub ich formy przetrwalnikowe. Dodatkowe zagrożenie pochodzi ze
strony ścieków dowożonych, gdyż wiadomo, że ścieki te są kilkakrotnie

Zagrożenia dla środowiska ze strony obiektów ochrony…

69

bardziej stężone od ścieków dopływających kanalizacją. Ścieki dowożone
oraz tłuszcze zatrzymywane w piaskowniku stwarzają ponadto zagrożenie
zapachami i gazem toksycznym (siarkowodór).
3.2. Zagrożenia w bloku oczyszczania biologicznego
Blok oczyszczania biologicznego składa się z trzech identycznych ciągów.
W każdym ciągu pracuje jedna wielofunkcyjna komora o łącznej pojemności
15 200 m3. Komory te są napowietrzane sprężonym powietrzem wytwarzanym przez dmuchawy [4]. Zagrożenie biologiczne stanowią aerozole,
powstające w wyniku napowietrzania komór, które mogą być roznoszone
przez wiatr daleko poza granice działki oczyszczalni. Wraz z aerozolami
mogą być roznoszone poza granice działki bakterie chorobotwórcze.
Drugim rodzajem zagrożenia ze strony dmuchaw jest hałas. W budynku
stacji dmuchaw znajdują się 4 dmuchawy o wydajności 7900 Nm3 powietrza
na godzinę. Generują one hałas i ciepło. Dodatkowy hałas generują wentylatory służące do wentylacji budynku dmuchaw. Ostatni obiekt w ciągu
oczyszczania biologicznego, czyli osadniki wtórne nie generują zagrożeń.
3.3. Zagrożenia w bloku przeróbki osadów
Blok przeróbki osadów o układzie zbliżonym jak w obiekcie pierwszym
obejmuje następujące elementy:
• grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego,
• stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego na zagęszczaczach bębnowych,
• pompownie,
• dwie komory fermentacyjne zamknięte o poj. 5040 m3 każda (rys. 3),
• zbiorniki retencyjne osadu przefermentowanego o poj. 2 × 792 m3,
• instalacja do odsiarczania biogazu,
• zbiornik biogazu,
• zespół termicznej obróbki osadów,
• zespół gazogeneratorów.
Najistotniejsze w tym ciągu jest zagrożenie za strony zamkniętych komór
fermentacyjnych. Proces fermentacji prowadzony jest w temperaturze podwyższonej do 37°C. Ogrzewanie osadu odbywa się systemem wymienników
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z recyrkulacja osadu. Medium grzejnym jest gorąca woda, co nie stwarza
problemów bezpieczeństwa. Produktem otrzymywanym w wyniku fermentacji jest biogaz, stanowiący mieszaninę metanu i dwutlenku węgla. Biogaz
gromadzi się przejściowo w kopule komory fermentacyjnej i dalej przesyłany
jest niskociśnieniowymi przewodami do dwóch zbiorników biogazu. Kuliste
zbiorniki z tworzywa sztucznego mają pojemność 2 × 1500 m3.

Rys. 3. Wydzielona komora feremtacyjna wsadu
Źródło: fot. Paweł Krzosek

Bardzo niekorzystnym, silnie korozyjnym i o uciążliwym zapachu składnikiem biogazu jest siarkowodór. Występuje on w stężeniach kilkuset mg/m3
biogazu. W omawianej oczyszczalni biogaz jest odsiarczany przed zmagazynowaniem w zbiornikach.
Nowoczesnym rozwiązaniem prowadzącym do znacznego ograniczenia
ilości osadów jest węzeł termicznej obróbki osadów. Po procesie fermentacji
osad jest gromadzony w zbiornikach osadu przefermentowanego, odwadniany na prasach taśmowych, suszony i ostatecznie spalany. W efekcie spalania powstają popioły, które magazynowane są w oddzielnym pomieszczeniu.
Oczyszczalnia ma pozwolenie marszałka województwa na spalanie osadów
i wytwarzanie towarzyszących tej technologii odpadów.
W popiołach zawarte jest (w skali rocznej) do dwóch kilogramów kadmu
i rtęci i do 20 kg sumy tzw. metali ciężkich.
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Innym negatywnym efektem nowoczesnej technologii spalania osadów
są gazy spalinowe. Do atmosfery z dwóch linii termicznej obróbki osadów
emitowane jest ponad 4 tony dwutlenku siarki, tyle samo tlenku węgla
i ponad 16 t tlenków azotu. W mniejszych ilościach emitowane są pary
chlorowodoru i fluorowodoru. Ze spalaniem osadów związana jest również
emisja pyłów. Nie stanowiącym bezpośredniego zagrożenia, ale uciążliwym
zjawiskiem w ciągu przeróbki osadów są przykre zapachy.
Jeśli z powodów eksploatacyjnych linia spalania osadu nie pracuje, osad
odwodniony jest higienizowany wapnem i składowany w kontenerach,
a okresowo wywożony na wysypisko odpadów stałych.
3.4. Zagrożenia w części biogazowej
Część biogazowa oczyszczalni obejmuje następujące elementy:
• sieć biogazu niskiego ciśnienia, służąca do przesyłania biogazu z WKF
do instalacji odsiarczającej, a następnie zbiornika biogazu i alternatywnie
do kotłowni lub pochodni,
• zbiornik biogazu,
• pochodnia,
• kotłownia,
• agregat gazowy.
Zagrożenia w części biogazowej są identyczne jak opisane w części 1.4.
Różnica polega tylko na tym, że biogaz spalany jest w trzech agregatach
prądotwórczych.
4. Charakterystyka zagrożeń w obiekcie nr 3
Ponieważ część mechaniczna i biologiczna nowoczesnych oczyszczalni ścieków jest bardzo podobna, dla obiektu nr 3 omówiono tylko zagrożenia
występujące w liniach osadowo–gazowych.
4.1. Zagrożenia w bloku przeróbki osadów
Blok przeróbki osadów w oczyszczalni nr 3 obejmuje następujące obiekty:
• grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego,
• zagęszczanie osadu nadmiernego na zagęszczaczach bębnowych,
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pompownie,
cztery komory fermentacyjne zamknięte o poj. 1680 m3 każda,
otwarte baseny fermentacyjne,
prasy taśmowe do odwadniania osadu przefermentowanego,
suszarko‑granularka osadu odwodnionego,
silos granulatu.
Część biogazowa oczyszczalni obejmuje następujące elementy:
• sieć biogazu niskiego ciśnienia, służąca do przesyłania biogazu z WKF
do instalacji odsiarczającej, a następnie zbiornika biogazu i alternatywnie
do kotłowni lub pochodni,
• zbiornik biogazu,
• odsiarczalnik,
• pochodnia,
• kotłownia.
Najistotniejsze w tym ciągu jest zagrożenie za strony zamkniętych komór
fermentacyjnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem [10] komory fermentacyjne powinny być
zaprojektowane i wykonane w sposób zabezpieczający przed pożarem i wybuchem, zamarzaniem przewodów prowadzących biogaz i uszkodzeniami
tych przewodów przez korozyjne składniki biogazu.Jako zabezpieczenie
podstawowe komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu powinny mieć instalację odgromową. Strefa bezpieczeństwa zewnętrznego wokół komór
fermentacyjnych zależy od ich pojemności, a największa wymagana strefa
powinna mieć promień 8 m. W ocenianym obiekcie strefa bezpieczeństwa
ma promień 15 m. Natomiast wnętrze komory z punktu widzenia zagrożenia
wybuchem zostało zaliczone do strefy Z0. Podobnie do strefy Z0 zostało
zaliczone wnętrze zbiornika biogazu.
Przed skierowaniem do zbiornika biogaz jest odsiarczany na trzywarstwowym filtrze z rudy darniowej. Znajdujące się w tej masie związki żelaza
redukują siarkowodór do siarki elementarnej.
Zbiornik biogazu firmy Sattler ma pojemność 2150 m3. Jest dostosowany
do ciśnienia 25 mbarów, pracuje przy nadciśnieniu 20 mbarów. Zbiornik
wyposażony jest w sprężynowy zawór bezpieczeństwa, otwierający się przy
ciśnieniu 25 mbarów.
Pochodnia biogazu, jako końcowy element instalacji, służy do spalania nadmiaru biogazu, zabezpieczając cały układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
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Ze względu na konstrukcję i automatyzację pracy komorę zaliczono do
obiektów niezagrożonych wybuchem. Mimo to wokół pochodni wyznaczono
strefę ochronną o promieniu 15 m.
Pomieszczenie kotłowni, w której spalany jest biogaz, zaliczono do strefy
Z1, a rurociągi gazowe – do strefy Z2.
Specyficznymi obiektami tej oczyszczalni, nie występującymi w dwóch poprzednich są: otwarte komory fermentacyjne i suszarko-granularka do osadu.
Otwarte baseny fermentacyjne pełnią w zasadnie tylko funkcję magazynowania osadu, a w mniejszym stopniu jego odgazowania i stabilizacji
składu. Strefę zagrożenia wyznaczono nad powierzchnią zbiornika otwartego.
Suszarko – granularka służy do obniżenia zawartości wody i tym samym
masy osadu usuwanego z oczyszczalni. Proces suszenia prowadzony jest metodą przeponową na pionowych półkach, których jest 19. Osad przetacza się
od półki najwyższej do dołu. Nośnikiem ciepła jest olej mineralny, podgrzewany do 255°C spalanym biogazem. Uzyskuje się granulat o zawartości ok.
90% suchej masy i temperaturze 95°C. Dla zabezpieczenia granulatu przed
zapłonem podczas składowania jest on schładzany ściekami oczyszczonymi
recyrkulowanymi z odpływu z oczyszczalni do temperatury ok 40°C.
Silos do magazynowania granulatu ma pojemność 80 m3 i pozwala na
zgromadzenie trzydobowej produkcji. W kilku miejscach na powierzchni
silosu zamontowane są czujniki temperatury i czujnik stężenia tlenku węgla.
Wzrost temperatury powyżej 50°C wykazany nawet przez jeden z czujników
lub przekroczenie zadanej wartości tlenku węgla skutkuje otwarciem zaworu
na instalacji sprężonego azotu i wyparciem tlenu przez azot. Na instalacji
gazów odprowadzanych z suszarki zainstalowany jest czujnik metanu.
5. Możliwości ograniczenia zagrożeń
5.1. Ograniczenie mikrobiologicznego zanieczyszczania powietrza
Mikrobiologiczne zagrożenie dla powietrza atmosferycznego dotyczy zarówno pracowników zakładu, jak i osób przebywających poza terenem oczyszczalni. Na zasięg tego zagrożenia mają wpływ czynniki atmosferyczne: siła
wiatru i pora roku. Największe zagrożenie obserwuje się w czerwcu i lipcu.
Newralgicznymi miejscami dla tego zagrożenia są: punkt zlewny, komory
krat i otwarte zbiorniki, zarówno ściekowe, jak i osadowe. Ograniczenia
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mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza poza granicami działki
oczyszczalni dokonać można przez hermetyzację urządzeń. Łatwiej dokonać
tego w przypadku urządzeń zainstalowanych w budynkach, np. budynek
krat lub Zamknięta Komora Fermentacyjna. Natomiast hermetyzacja takich
obiektów, jak komory do oczyszczania biologicznego, osadniki wtórne lub
zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego i składowisko osadu odwodnionego wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Jedną z form
ograniczenia tego zagrożenia jest ograniczenie dostępu pracowników do
pomieszczeń, w których zagrożenie jest największe. Problem ochrony pracowników przed działaniem szkodliwych czynników biologicznych reguluje
Rozporządzenie Ministra Zdrowia [12].
5.2. Ograniczenia uciążliwości hałasu
Źródłami hałasu w oczyszczalni są:
• dmuchawy sprężonego powietrza,
• aeratory,
• pompy.
W celu ograniczenia emisji hałasu proponuje się:
• wyeliminowanie lub uszczelnienie otworów okiennych w budynku dmuchaw,
• wyposażenie dmuchaw w skuteczną izolację dźwiękochłonną,
• dźwiękochłonne uszczelnienie drzwi.
Dużo trudniejsze jest wyeliminowanie hałasu urządzeń mechanicznych
(aeratorów) pracujących na terenie otwartym. Działaniem profilaktycznym
są konsultacje z dostawcami w sprawie poziomu dźwięku generowanego
przez dany typ aeratora na etapie zakupu.
5.3. Ograniczenie uciążliwości zapachowych
Podstawowym sposobem zapobiegania uciążliwościom zapachowym jest
zapobieganie ich powstawaniu.
Ograniczenie uciążliwości zapachowych i w pewnym stopniu ograniczenie zagrożeń biologicznych powietrza osiągnąć można przez instalowanie
biopłuczek i biofiltrów na przewodach gazów odlotowych. Rozwijające się na
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materiale lub w cieczy wypełniającej biopłuczki mikroorganizmy utleniają
substancje powodujące uciążliwości zapachowe. Przykładem może być ruda
darniowa w obiekcie nr 3.
5.4. Ograniczenie zagrożenia pożarowego i wybuchowego
Ocenę zagrożenia pożarem i wybuchem na terenie obiektów, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów, mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, lub materiały takie są składowane, nakazano
w Rozporządzeniu [10]. Rozporządzenie to stanowi, że pod pojęciem zagrożenia wybuchem rozumie się możliwość tworzenia przez palne gazy pary
palnych cieczy lub cząstki palnych ciał stałych mieszanin z powietrzem,
które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają
gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.
W zakresie oceny należy wskazać pomieszczenia zagrożone wybuchem
i wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach wewnętrznych.
W ocenianych oczyszczalniach występują następujące obiekty i przestrzenie zagrożone pożarem i wybuchem:
• sieć kanalizacyjna,.
• budynek pompowni,
• Wydzielone Komory Fermentacyjne,
• odsiarczalnik,
• zbiornik osadu przefermentowanego.
Budynki i pomieszczenia znajdujące się na terenie oczyszczalni zakwalifikowane do ZL powinny mieć wymagana klasę odporności ogniowej „D”. Ponieważ zostały one zbudowane w klasie odporności pożarowej „C”, spełniają
stawiane wymagania i nie wymagają zmiany klasy. Na terenie oczyszczalni
zachowano wymagania dotyczące przejść ewakuacyjnych. Wyposażenie
w podręczny sprzęt gaśniczy zostało ocenione w pozwoleniach [12] jako
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę w postaci hydrantów naziemnych
i podziemnych oczyszczalni zostało ocenione jako zadowalające. Maksymalna wydajność sieci wodociągowej wynosi 25 dm3/s.
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6. Podsumowanie
Jak wynika z definicji, oczyszczalnie ścieków są obiektami ochrony środowiska. Ich głównym zadaniem jest ochrona środowiska wód powierzchniowych
przed zanieczyszczaniem substancjami organicznymi, co może prowadzić
do nadmiernego zużycia tlenu i zamiany rzek w kanały ściekowe.
Aby oczyszczalnie pracowały prawidłowo, kolejni ministrowie środowiska
wydają rozporządzenia, określające skład ścieków, jakie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych, zależnie od wielkości oczyszczalni,
wyrażonej liczbą mieszkańców równoważnych [7]. Uszczegółowieniem tych
wymagań jest pozwolenie wodno-prawne, udzielane każdej oczyszczalni
przez odpowiedni organ administracji państwowej.
Ze swojej podstawowej funkcji wszystkie trzy oceniane oczyszczalnie
wywiązywały się zadowalająco. Ale nawet prawidłowe funkcjonowanie
oczyszczalni powoduje cały szereg zagrożeń dla pozostałych elementów środowiska, głównie dla życia i zdrowia ludzi oraz powietrza atmosferycznego.
Podstawowe rodzaje zagrożeń to:
• chemiczne i biologiczne zagrożenie jakości powietrza atmosferycznego,
• hałas,
• zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
Całkowite wyeliminowanie zagrożeń wywołanych eksploatacją oczyszczalni ścieków jest niemożliwe. Możliwe jest natomiast ograniczenie tych
zagrożeń przez odpowiednie działania inżynierskie i organizacyjne, co
wykazano wyżej.
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Расчет параметров подачи огнетушащих веществ
дистанционно‑управляемых средств для тушения
полигона твердых бытовых отходов
Oбсуждение
В статье предложено использование устройства дистанционно управляемой дренчерной установки пожаротушения, для тушения полигонов твердых бытовых отходов.Согласно проекту использование такой дистанционно управляемой системы требует нормативных документов с основными
тактико‑технические показателями.Предложено cхемyустановки и результаты гидравлических расчетов для проецирования огнетушащего устройства.
На основании этих расчетов, указанo требуемое минимальное давление и
расход воды для проектируемой системы пожаротушения.
Ключевые слова: пожар, гидравлический расчет, дренчерный ороситель,
свалка, пожаротушения.

Calculation Parameters of The Remote-Controlled
Extinguishing Device for Landfill Fires
Abstract
The use of a remotely controlled sprinkler device, “deluge sprinkler” installation
to extinguish fire at landfills of solid waste has been proposed in the article. According to the project the use of such remote controlled installations require laws
with basic tactical and technical data. The scheme of the system and the results of
hydraulic calculations to the project of the extinguishing device have been proposed.
On the basis of these calculations required minimum pressure and water flow rate
for the designed extinguishing system have been specified.
Keywords: fire, hydraulic calculation, deluge sprinkler, municipal solid waste
landfill, fire extinguishing
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Obliczanie parametrów zdalnie sterowanych urządzeń
stosowanych do gaszenia pożarów na wysypiskach
twardych odpadów komunalnych
Streszczenie
W artykule opisano zastosowanie zdalnie sterowanych urządzeń typu zraszacze
(instalacji „potopu tryskaczowego”) do gaszenia pożaru na wysypiskach twardych
odpadów komunalnych. Stosowanie takich instalacji wymaga odpowiednich przepisów prawnych, przy tworzeniu których należy brać pod uwagę podstawowe dane
taktyczne i techniczne urządzeń. Przedstawiony w artykule schemat układu jest
wynikiem przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych potrzebnych do zaprojektowania takiego urządzenia gaśniczego. Na podstawie tych obliczeń określono
wymagane minimalne ciśnienie i prędkość przepływu wody, jakie jest wymagane
dla projektowanego systemu gaśniczego.
Słowa kluczowe: pożar, obliczenia hydrauliczne, potop tryskaczowy, wysypisko
odpadów komunalnych, gaszenie pożaru

Введение
На территории Украины около 130 000 гектаров земельной площади
занято свалками, на которых хранится 35000000000 тонн твердых отходов. Ежегодно в стране создается около 12000 несанкционированных
мусорохранилищ1.
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров в процессе эксплуатации свалок и полигонов твердых бытовых отходов
(далее ТБО) обусловлено их большим количеством вблизи населенных пунктов2. Отсутствие или недостаточное количество первичных
1 Вiче, „Журнал ВРУ” [Электр. ресурс], http://www.viche.info/journal/1052/.
2 Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление
информационных данных об отходах Общие требования Охрана природы. Обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных
об отходах: Общие требования, ДСТУ 3911‒99; ГОСТ 17.9.0.1‒99, Введ 1.01.2001, Офиц.
изд., М.: Госстандарт Украины, 2000 Нет, c. 6; О.М. Черп, В.Н. Виниченко, Проблема
твердых бытовых отходов: комплексный подход, М.: Эколайн, 1996, c. 48.
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средств пожаротушения, удаленность источников противопожарного
водоснабжения, а также нарушение правил хранения ТБО приводит к
увеличению количества пожаров.В связи с этим внимание к проблеме
возникновения пожаров на данных объектах дает возможность их
выделить в отдельный блок для целей анализа, выявления источников
риска, разработка и принятие необходимых тактических мероприятий по тушению пожаров, направленных на их снижение с учетом
потенциальной опасности хранения ТБО является оправданной и
актуальной задачей3.
Постановка проблемы
В направлении обеспечения мероприятий тактики тушения пожарно
‑спасательными подразделениями с учетом эффективной подачи огнетушащих веществ занимались ученые разных стран4. Однако, важно
отметить, что тактика тушения пожаров на полигонах ТБО имеет
свои особенности, которые связанные с оперативно‑тактической характеристикой данных объектов и проблемами, которые возникают в
ходе проведения пожаротушения, одной из которых является угроза
взрыва биогаза5. Так ликвидация пожаров на полигонах ТБО через
3 О.М. Черп, В.Н. Виниченко, Проблема…, op. cit.
4 В.В. Азатян, Кинетические аспекты химических способов предотвращения и
тушения пожаров, „Журнал Всесоюзного химического обществаим. Д.И. Менделеева”, 1985 – 30, №1, c. 4‒12; А.В. Антонов, В.А. Боровиков, В.П. Орел, В.М. Жартовский, В.В. Ковалишин, Огнетушащие вещества. Информационно‑справочное
пособие [Электр. ресурс], c. 81; М.В. Казаков, П.Г. Демидов, Применение смачивателей для тушения пожаров, М.: Стройиздат, 1964, c. 56; М.В. Казаков, Применение поверхностно‑активных веществ для тушенияпожаров, М.: Стройиздат,
1977, c. 81; Д.Г. Билкун, П.Ф. Дубков, В.М. Моисеенко, В.В. Пешков, Огнетушащие
свойства воды с добавками высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений, „Пожаротушение” Сб. науч. тр. М.: ВНИИПО МВД СССР, 1983 – c. 96‒101;
Б.Д. Сумм, Ю.В. Горюнов,Физико‑химические основы смачивания и растекания,
М.: „Химия”, 1976, c. 232.
5 С.Б. Козловская, В.И. Саприкин,Технологияизвлечения и утилизации биогаза
полигонов ТБО, „Укркоммунниипрогресс”, Харьков: 2003.
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неэффективности использования традиционных методов пожаротушения обуславливает привлечение большого количества сил и средств,
что в свою очередь ведет к увеличению косвенных убытков.
В последнее время актуальной задачей является создание малолюдных и безлюдных технологий пожаротушения, использование
которых приведет к выполнению действий по назначению дистанционно управляемыми средствами. Таким образом, актуальность работы
обусловлена необходимостью создания дистанционно‑управляемого
средства пожаротушения (далее ДУСПТ) передвижного типа для тушения пожаров на склонах полигона ТБО.
ДУСПТ передвижного типа запроектировано в виде конструкции из
дренчерными распылителями (рис.1), Которая будет перемещаться по
склону полигона ТБО на «лыжный» основе, что обеспечило удобство, мобильность и устойчивость конструкции на неровностях рельефа склона.
Выбор конструктивных особенностей системы подачи огнетушащего вещества осуществлялся с учетом параметров, которые удовлетворяли бы потребности в тушении насосом производительностью
типа ПН‑40У и рукавной магистральной линией (рис. 1) Диаметром 77.

Рис. 1. ДУСПТ передвижного типа
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Данный метод тушения исключает непосредственное участие личного
состава подразделений в контактном тушении пожара с использованием ручных и лафетных стволов, что делает невозможным пребывание его в зоне густого задымления, а также предотвращает нежелательное риска травматизма во время периодических взрывов биогаза.
Основным немало важным преимуществом является непосредственное
точечное тушения труднодоступных очагов горения, что приводит
к повышению огнетушащего эффективности воды или смачивателя,
уменьшая их побочный расход.
Суть метода заключается в последовательном тушении с помощью
ДУСПТ на лыжной базе, с вершины полигона к его основанию, проводя тушения распыленной струей воды с смачивателем по дренчерному трубопроводу в соответствии с зоной горения и тления мусора.
Данное средство пожаротушения приводится в движение с помощью
подвижной лебедки, которая регулирует величину спуска ДУСПТ передвижного типа величиной выпуска троса. Лебедка расположена на
вершине полигона ТБО. В свою очередь предусмотрена страховочная
лебедка в основе полигона ТБО, что исключает застрягання ДУСПТ
передвижного типа в неровностях слоев мусора. Вода в сухотруб подается по магистральные рукавной линии диаметром 77 (2–3 рукава
длиной 18–20 м) от автоцистерны (АЦ) или мотопомпы, что располагается на вершине полигона ТБО. Важно заметить, что обязательной
составляющей успешной ликвидации пожара является бесперебойное
обеспечение ДУСПТ передвижного типа водой, смачевателя. Поэтому
это является одной из неотложных задач, возложенных на руководителя тушения пожара. Рукавная линия присоединяется к патрубку сухотруба дренчерной трубы диаметром 89 мм. с помощью соединительной
головки типа «рот», а там с помощью рукавных задержек фиксируется
к стальному тросу лебедки, что исключает разрыв рукавов от острых
частиц мусора. Рукавная линия наращивается по мере опускания по
склону полигона ТБО, и наполняется водой в момент расположения
ДУСПТ передвижного типа над очагом пожара. На момент ликвидации очага возгорания вода перестает подаваться так, чтобы остатки
воды вышли из рукавной линии через дренчеры сухотруба, с целью
облегчения маневрирования средством пожаротушения. В ДУСПТ
предусмотрен тормозной механизм в виде подвижной рамки – для
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фиксации на особо пологих склонах, опускается и поднимается рычагами с помощью тросовых тяг. Важно отметить, что сухотруб имеет
телескопически‑подъемный механизм, позволяющий регулировать
площадь тушения изменением интенсивности подачи воды или смачивателя. Высота размещения дренчерного оросителя варьируется
от 1,2 до 2,5 м, при этом площадь тушения меняется от 64 до 120 м2,
интенсивность подачи огнетушащих веществ при этом изменяется от
20 до 10 мм / мин. (Рис. 2)

Рис. 2. Схема ДУСПТ передвижного типа: 1 – сухотруб (стальная труба
диаметром 89 мм); 2 – стальная соединительная головка типа «РОТ»;
3 – опорная конструкция; 4 – поверхность трения «лыжного типа»; 5 – место
присоединения троса к опорной конструкции, 6 – дренчерный распылитель
RD‑21K57 (8 шт.); 7 – телескопический подъемный механизм; 8 – тормозное
устройство.

Оптимальный оперативный расчет личного состава для ДУСПТ
передвижного типа 5 чел. см. табл. 1.
Для выбора оптимального дренчерного распылителя осуществлен
анализ рынка оборудования оросителей. Для ДУСПТ передвижного
типа был избран горизонтальный водяной дренчерный ороситель типа
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DuselMXD‑RD21 Kxx (Германия) MinimaxGmbHsCo.KG. Данный ороситель выпускается серийно согласно6.
Таблиця 1. Табель оперативного расчета личного состава отделения на
ДУСПТ передвижного типа
Состав оперативного
расчета

Основные обязанности оперативного расчета при работе

Отдает команду или распоряжение отделению. Проводит
разведку особенностей развития и условий пожара.
Командир отделения –
Руководит работой отделения касательно особенностей
оператор
развития процессов тушения. Отвечает за безопасность
труда личного состава.

Помощник оператора

Развертывает магистральную линию с использованием
рукавных задержек, следит за процессами развития
тушения пожара. Подает команды оператору на насосе
о прекращении подачи воды. При необходимости
осуществляет работы с управлении ДУСПТ.

Водитель лебедки 1

Проводит работу по стабилизации лебедки на вершине
полигона. Осуществляет управление ДУСПТ с помощью
лебедки. Обеспечивает фиксацию ДУСПТ на склоне
полигона с помощью ручного тормоза.

Водитель лебедки 2

Проводит работу по стабилизации лебедки на
безопасном расстоянии на основании полигона.
Осуществляет управление ДУСПТ с помощью лебедки,
с целью предотвращения затягивания лебедки в мусор.

Проводит работу по фиксации АЦ, лебедки на
Водитель АЦ,
вершине полигона. Устанавливает АЦ, мотопомпу на
мотопомпы (моторист)
водоисточник, работает на насосе

Было выбрано 3 модели водяного дренчерного оросителя Dusel:
RD21‑K57; RD21 – K80, RD21‑K115 на основании анализа эффективности использования с учета таких исходных данных согласно7:
6

Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия,
ГОСТ 14630‒80.

7

Стационарные системы пожаротушения. Дренчерные системы Проектирование,
монтаж и техническое обслуживание (ДСТУ Б СENTS 14816:201Х).
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минимальная продолжительность обеспечения тушения водой – 60 мин.;
интенсивность подачи воды 20 мм/мин. (Определенная расчетным путем
для мусороперерабатывающих заводов). (1мм / мин. = 0,0167 дм3/(м2 • с)
минимальное давление на узловой точке оросителя – 4 бар (4 атм.) Расстояние между оросителями до 4 м, площадь орошения одного дренчерного
распылителя не более 9 м2; дренчерные оросители устанавливаются на
стальном трубопроводе диаметром 89 мм на минимальной высоте над
поверхностью мусора не менее 1,2 м; максимально допустимый расход
питающего трубопровода 23,3 л/с (максимальная пропускная способность прорезиненного напорного рукава диаметра 77 мм), размещение
распылителей должно обеспечивать равномерное распределение воды
по площади тушения.
Расход воды, которую обеспечивает распылитель, рассчитан уравнением:
Q = K × P0.5

(1)

где Q – расход л / мин; K – константа указана производителем; Р – давление, бар.

Рис. 3. График изменения расхода от давления в дренчерных распылителях
типа RD21‑Kxx; Указанный расчетный расход при давлении 4 бар: RD21‑K57
(1,9 л/с.) RD2 – K80 (2,667л/с.), RD21‑K115 (3,83 л/с.).
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С учетом расхода воды при давлении на выходе из расчетной точки
для оросителя 4 бар и максимально допустимой подачи питательного
трубопровода были рассмотрены последующее размещение дренчерных оросителей на секции (рис. 4).

Рис. 4. Схема размещения дренчерных оросителей на трубопроводе ДУСПТ
передвижного типа: а) RD21‑K57 (11шт.= 20,9 л/с);б) RD21‑K80 (8шт.= 21,34 л/с);
в) RD21‑K115 (5 шт. = 19,5 л/с).

С каталога дренчерного оборудования для избранных распылителей RD21‑K57, RD2 – K80, RD21‑K115 по показателям карты орошения
при горизонтальном размещении осуществлено полиномиальную аппроксимацию данных с использованием программного обеспечения
Microsoft Excel (рис. 5).
Проведен расчет изменения параметров площади тушения от высоты расположения дренчерных оросителей на трубопроводе ДУСПТ
передвижного типа (рис. 6) для предложенных схем расположения
дренчерных оросителей изображенных на рис. 5.
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а) RD21‑K57

б) RD21‑K80
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в) RD21‑K115
Рис. 5. Полиномиальная аппроксимация зависимостей высоты расположения распылителей до радиуса распыления при горизонтальном размещении
для распылителей типа: а) RD21‑K57; б) RD21‑K80; в) RD21‑K115.

Рис. 6. Зависимость площади распыления от высоты расположения Дренчеры для схем размещения дренчерных оросителей на трубопроводе ДУСПТ
передвижного типа.
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С вышеуказанной графической зависимости на рис. 6 наглядно наблюдается то, что максимальную площадь орошения дает дренчерный
ороситель модели DuselRD21‑K57, но для успешной ликвидации пожара
на склоне полигона ТБО следует учитывать интенсивность подачи
воды, которая обеспечила успешную ликвидацию очага. Поэтому для
оптимального выбора необходимой модели дренчерного оросителя для
ДУСПТ передвижного типа рассчитан зависимость изменения площади тушения от изменения интенсивности (рис. 7) по зависимости:
I=Q/S

(2)

где, I – интенсивность подачи воды, мм/мин.; Q – суммарный расход
воды на трубопроводе ДУСПТ передвижного типа, л/мин.; S – рассчитана площадь тушения, которая меняется в зависимости высоты
расположения дренчерного оросителя над поверхностью земли.

Рис. 7. Зависимость интенсивности орошения от площади распыления для
схем размещения дренчерных оросителей на трубопроводе ДУСПТ передвижного типа.

Согласнопроведено гидравлический расчет предлагаемой системы.
Расчет потерь на трение было осуществлено из условия, что потери
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на трение является не меньше значения полученное по зависимости
Хазена‑Вильямс8
р=

6,05 × 105
× L × Q1,85 ,
1,85
4.87
С ×d

(3)

где: P – значение потери на трение бар Q – расход воды л/мин.; D – средний внутренний диаметр трубопровода в, мм (труба металлическая с
диаметром 89); C – константа, которая зависит от типа и состояния
трубы [12, табл. 22], для мягкой стали составляет 120; L – эквивалентная
длина трубопровода и фасонных элементов, г.
Расход воды, которую обеспечивает распылитель, рассчитывалась
по уравнению (1). Полученные результаты гидравлического расчета
схематически можно изобразить следующим образом (рис. 8):

Рис. 8. Гидравлический расчет трубопровода ДКПГ передвижного типа.

Выводы
Проведя детальный анализ графических зависимостей изменения площади тушения и интенсивности подачи воды от высоты расположения
оросителей на трубопроводе ДУСПТ передвижного типа был избрана
оптимальная модель дренчерного оросителя RD‑21 K80 и соответственно вторую схему размещения оросителей на трубопроводов.
Согласно проведенного теоретического гидравлического расчета
системы (при напоре на входе в трубопровод 4,3 бар), предложенной
8 Стационарные системы пожаротушения. Автоматические спринклерные
системы. Проектирование и техническое обслуживание (ДСТУ Б EN 12845:2011;
EN 12845: 2004 + Ф2: 2009, IDT).
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схемы размещения дренчерных оросителей, будет иметь следующие
показатели:
• Расход воды 21,5 л/с;
• Площадь тушения высоте размещения дренчерного трубопровода на
высоте 1,2 м над уровнем ТБО – 64 м2 при расчетной (нормативной)
интенсивности 20 мм / мин. (0,334 л/(м2 • с));

Рисунок 9. Площадь тушения ДУСПТ передвижного типа при высоте
распылителей 1‒1,2 м, при интенсивности 20 мм / мин.

• Предусмотрено увеличение площади тушения, практически в два
раза, за счет поднятия дренчерного трубопровода ДУСПТ передвижного типа до высоты 2,5‒3 м и подачу на тушение раствора
смачивателя.
Для подтверждения эффективности применения предложенной
установки ДУСПТ передвижного типа для тушения пожаров на склонах полигона ТБО в последствие необходимо провести экспериментальные исследования по тушению пожаров ТБО в реальных условиях
или максимально приближенных к таким.
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Efektywność zastosowania kodów korekcyjnych
w dupleksowym systemie transmisji danych
Streszczenie
W artykule określono średnią liczbę transmisji w dupleksowym systemie transmisji danych z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym oraz oszacowano wpływ zastosowania kodów korekcyjnych na szybkość transmisji danych w takim systemie.
Słowa kluczowe: transmisja danych, błędy w transmisjach radiowych, kody nadmiarowe, algorytmy systemów transmisji danych

Duplex Data Transmission System Using Correction Code
Summary
The average number of transmissions within a duplex data transmission system
with the decision feedback has been defined in the article and the effect of using
correction codes to the data transmission rate has been evaluated.
Keywords: data transmission, radio transmission errors, redundancy code, data
transmission algorithm

1. Wprowadzenie
Na przestrzeni lat problemom analizy różnych systemów transmisji danych
poświęconych zostało wiele publikacji [1, 2, 3, 4, 5], w których jednak brakuje
omówienia dupleksowych systemów transmisji danych. Artykuł ten jest próbą
uzupełnienia tych braków. Systemy, o których mowa, stosowane są przy wymianie dużych strumieni danych, np. w systemach rozproszonego przestrzennego przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu kodu nadmiarowego oraz
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sprzężenia zwrotnego, dupleksowe systemy transmisji danych z decyzyjnym
sprzężeniem zwrotnym umożliwiają korygowanie błędów występujących
w czasie jednoczesnej, dwukierunkowej transmisji w obu kanałach. Problem
jest o tyle ważny, iż zdaniem wielu autorów zajmujących się opisywanymi
zagadnieniami, zapewnienie „bezbłędnych transmisji” może rozwiązać zastosowanie kodów korekcyjnych, ale pomija się drugi ważny aspekt, jakim
jest wpływ zastosowania kodów tego typu na szybkość przekazywania danych
w systemie.
Jako przykład rozpatrzono dupleksowy system transmisji danych zbudowany w oparciu o algorytm TOR (ang. Teleprinting Over the Radio) [6].
2. Zasada działania systemu dupleksowego
Najpierw zostanie rozpatrzona transmisja w warunkach niewystępowania
skażenia sygnałów w obu kanałach. W tym przypadku kolejne ciągi n‑elementowe o numerach 1, 2, 3... wysyłane ze stacji A oraz ciągi n‑elementowe
o numerach I, II, III, ... wysyłane ze stacji B odbierane są bezbłędnie przez
przeciwległe stacje w stałym rytmie, w sposób przedstawiony na rys. 1. Szybkość transmisji sygnałów binarnych w każdym z kanałów określa się wówczas
na podstawie zależności:
Vs =

i
V
n m

(1)

gdzie: i – liczba elementów informacyjnych w ciągu n‑elementowym,
który nazywać będziemy ciągiem informacyjnym,
Vm – szybkość modulacji.
W przypadku gdy w kanale zachodzi skażenie sygnałów w takim stopniu,
że odebrany ciąg zostanie zakwestionowany przez stację odbiorczą jako błędny,
stacja ta wysyła ciąg kodowy P, niosący nakaz dla stacji nadawczej (rys. 1b)
powtórnej transmisji czterech ciągów. W rozpatrywanym sposobie wymiany
informacji obowiązuje zasada, że odebranie ciągu P bądź zakwalifikowanie
odebranego ciągu jako zawierającego błędne elementy, powoduje zignorowanie czterech następnych ciągów oraz wysłanie ciągu P. W ogólnym przypadku
zależnie od wartości opóźnienia sygnału w kanale, nakaz powtórnej transmisji
może dotyczyć M ciągów, przy czym M ≥ 2.
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Rys. 1. Zasada działania systemu dupleksowego:
a) transmisja nieskażona,
b) transmisja skażona
Źródło: [6].

3. Założenia dotyczące warunków transmisyjnych
Określenie średniej liczby transmisji zostanie przeprowadzone przy następujących założeniach:
5. Kanały wykorzystywane do transmisji danych traktowane są jako bezpamięciowe, stacjonarne i symetryczne.
6. Ciągi przenoszące informację oraz ciągi przenoszące nakaz powtórnej
transmisji zawierają jednakową liczbę pozycji – n.
7. Wyklucza się możliwość „transformacji” ciągu informacyjnego w ciąg
decyzyjny (co prowadzi do zwiększenia liczby powtórnych transmisji).
Z punktu widzenia średniej liczby transmisji, warunek ten jest praktycznie
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spełniony, jeśli stosuje się dobre zabezpieczenie kodowe. Istotnie, prawdopodobieństwo „transformacji” ciągu kodowego w inny ciąg kodowy
Pn można w przybliżeniu określić z zależności [7]:
Pn ≈ 2-(n‑i)•P(≥Δ,n)

(2)

gdzie: P(≥Δ, n) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia
w odrębnym ciągu n‑elementowym co najmniej Δ błędnych
elementów. Wynika stąd, że przy stosowaniu np. zalecanego
przez CCITT kodu cyklicznego, generowanego przez wielomian
szesnastego stopnia, otrzymujemy:
Pn ≈ 2‒16•P(≥Δ,n) < 2‒16 Pw

(3)

W takim razie wpływ wielkości Pn na średnią liczbę transmisji, jako
kilkadziesiąt tysięcy razy mniejszy od wpływu Pw, może być pominięty.
8. Przyjmuje się dla uproszczenia analizy, że opóźnienie sygnałów w obu
kanałach jest równe zeru (wpływ opóźności kanałów na czas transmisji
uwzględnia się poprzez stosowanie powtórnych transmisji obejmujących
M ciągów, liczba ciągów informacyjnych odebranych przez dekodery stacji przeciwległych jest taka sama (różnice nie przekraczają M‑2 ciągów))
i nie zależy od czasu trwania transmisji.

Rys. 2. Transmisja skażona przy opóźności kanału równej zeru (M = 4)
Źródło: [6].
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4. Podstawowe pojęcia charakteryzujące transmisję
Transmisja całkowita – proces zaczynający się od wysyłania przez obie
stacje nadawcze po jednym ciągu, a kończący się podjęciem w odniesieniu
do tych ciągów przez przeciwległe stacje odbiorcze decyzji o znaczeniu „akceptuję ciąg”.
Transmisja elementarna – proces zaczynający się od wysyłania przez obie
stacje nadawcze po jednym ciągu, w tym co najmniej jednego ciągu informacyjnego, a kończący się podjęciem przez przeciwległe stacje odbiorcze jednej
z dwu alternatywnych decyzji: „akceptuję ciąg” lub „ignoruję ciąg”.
Jeśli mamy do czynienia z tym procesem przy k‑tej transmisji tego samego ciągu, mówimy wówczas, że jest to transmisja elementarna o numerze k.
Decyzja o znaczeniu „ignoruję ciąg” może być podjęta zarówno w przypadku
wykrycia błędu w odebranym ciągu, jak i w przypadku niedostępności odbiornika przez okres odpowiadający czasowi blokady odbiornika na M ciągów.
Transmisja całkowita o numerze k jest złożona z k transmisji elementarnych, z których tylko ostatnia kończy się podjęciem decyzji o znaczeniu „akceptuję ciąg”, przy czym dla jednego kierunku transmisji zachodzi
to dokładnie po k transmisjach elementarnych, zaś dla drugiego kierunku
transmisji – po j transmisjach elementarnych. Liczba j może przyjmować
wartości 1, 2 ... k. Zgodnie z rys. 2, np. pary ciągów 1‑I, 2‑II, 3‑III, 4‑IV zostały
odebrane w czasie transmisji całkowitej o numerze 1, zaś para ciągów 5‑V
w czasie transmisji całkowitej o numerze 2, przy czym ciąg V został odebrany po pierwszej transmisji elementarnej, zaś ciąg 5 po dwóch transmisjach
elementarnych. Wykorzystując metodę zaproponowaną przez J. Seidlera [4]
traktującą transmisję jako proces zmiany stanów systemu wraz z oczywistymi założeniami (np. stany odnoszące się do strony źródła danych i stany
ujścia danych muszą się przeplatać). W pracy [6] wykazano, że średnia liczba
transmisji w analizowanym systemie wyraża zależność (4) przy założeniu iż
prawdopodobieństwo wystąpienia błędnego bloku w kierunku A→B i kierunku B→A są takie same:
Ks =

1 + 2Pw
1 – Pw2

(4)
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gdzie:
Pw –n prawdopodobieństwo zdarzenia, że ciąg odebrany (przy ustalonym
ciągu nadanym) nie należy do zbioru ciągów kodowych.
Przebieg zależności Ks = f(Pw ) wg wzoru (4) dla dwu zakresów wielkości Pw
przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Zależności Ks od Pw: krzywa 1 odnosi się do zakresu 0,01 ≤ Pw ≤ 0,1;
krzywa 2 odnosi się do zakresu 0,1 ≤ Pw ≤ 1.
Źródło: opracowanie własne

5. Średnia szybkość transmisji
Średnią szybkość transmisji w systemie dupleksowym dla każdego kierunku
transmisji określa wzór (5):
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i
1
V
1 + (KS – 1)(1 + M) n m
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(5)

W wyrażeniu (Ks – 1) (1+M) czynnik (Ks – 1) określa średnią liczbę powtórnych transmisji 1+M ciągów, zaś w wyrażeniu 1+M, M – oznacza ilość
powtarzanych ciągów informacyjnych, 1 – uwzględnia wysyłany po każdej
powtórnej transmisji ciąg P.
Na rys. 4 przedstawiono znormalizowaną średnią szybkość transmisji
wyrażoną wzorem:
Vsz =

Vs n
1
=
Vm i
1 + (KS – 1)(1 + M)

(6)

dla M = 2 oraz M = 4

Rys. 4. Zależność Vsz od Pw: krzywe 1 odnoszą się do zakresu 0,01 ≤ Pw ≤ 1; krzywe 2 odnoszą się do zakresu 0,1 ≤ Pw ≤ 1
Źródło: opracowanie własne
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6. Statystyczne charakterystyki kanałów
Losowość procesów występujących przy przesyłaniu informacji dyskretnych
przesyłanych poprzez kanały telekomunikacyjne, jak i duża liczba czynników
zakłócających, których przyczyny nie zawsze są znane, prowadzą do tego, że
bardzo trudno jest określić własność kanałów telekomunikacyjnych, stosując
tylko metody teoretyczne. Dlatego aktualnym problemem są prace związane
z badaniem, opisem matematycznym i matematycznym modelowaniem
rzeczywistym kanałów łączności. Jedną z najbardziej obiektywnych metod
badania rzeczywistych kanałów są metody statystyczne.
Stąd też przed analizą i projektowaniem systemów transmisji danych
należy określić charakterystyki statystyczne, takie jak np. zniekształcenia
izochroniczne, różnorodne charakterystyki błędów itp.
Statystyczne metody badania związane są z dużymi trudnościami, jak np.
konieczność zaprojektowania i zbudowania specjalnej aparatury pomiarowej,
przeprowadzanie długotrwałych badań, duże straty czasu na obróbkę otrzymanych danych statystycznych, ale za to zabezpieczają podstawy naukowe
dla technicznego projektowania systemów teledacyjnych.
Z tego powodu w wielu ośrodkach naukowych w kraju i na świecie
dokłada się starań, żeby zbadać własność kanałów telekomunikacyjnych
i otrzymać ich charakterystyki statystyczne. Podstawową trudnością przy
opracowywaniu inżynierskich metod określania efektywności różnych sposobów zapewnienia wymaganej wierności przesyłania danych jest wybór
modelu matematycznego kanału. Praktyka potwierdziła, że przyjęcie prostego modelu o błędach niezależnych – KBS (kanał binarny, symetryczny,
stacjonarny) prowadzi do istotnych rozbieżności otrzymanych wyników
i eksperymentu. Przyjęcie bardziej złożonych modeli, w których kanał
zadaje się dużą liczbą parametrów w praktyce inżynierskiej jest bardzo
trudne, jak również eksperymentalne określenie dużej liczby parametrów
wymaga długotrwałych badań przy użyciu drogiej i bardzo precyzyjnej
aparatury, a otrzymane formuły są bardzo skomplikowane. Oprócz tego
wiele z opisanych modeli nie zostało poddane eksperymentalnej weryfikacji, co uniemożliwia korzystanie z nich w praktyce inżynierskiej. W pracy
[8], jak również w [9] wyczerpująco opisano sposób badania rzeczywistych
kanałów w oparciu o zaprojektowany tester łączy, którego schemat blokowy
przedstawiono na rys. 5. Również inne publikacje poświęcone pomiarom
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jakości traktów teletransmisyjnych wykorzystywanych w transmisji danych
[10, 11] proponują podobną metodykę postępowania.
Dla uzyskanych w ten sposób statystycznych charakterystyk błędów
w pracy [8] dla wybranych z obszernego katalogu modeli przeprowadzono
weryfikację zgodności statystyk eksperymentalnych z statystykami generowanymi komputerowo.
Przykładowe porównanie rezultatów przedstawiono na rys. 6. Natomiast
na rys. 7 przedstawiono porównanie eksperymentu i wyliczeń analitycznych.
Jak widać z przytoczonych przykładów wystarczająco dobrym dla zastosowań inżynierskich przybliżeniem rzeczywistych kanałów jest dwustanowy model Elliota – Gilberta [12] o parametrze d zawartym w granicach
28 do 56.
Oczywiście wagowe widmo błędów nie jest jedyną statystyką, która
może służyć do określania adekwatności modelu i eksperymentu. Może nią
być np. rozkład długości pauz między błędami P{0K1/1}. Również i dla tej
statystyki model Elliota – Gilberta daje wystarczająco dobre odwzorowanie
eksperymentu.

Rys. 5. Schemat blokowy testera łączy.
Źródło: [8]
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Rys. 6. Zestawienie wagowych widm błędów eksperymentalnego P(m,n) E
i modelowanego P(m,n)M dla n=224
m – liczba błędów w bloku n‑elementowym; p – elementowa stopa błędów;
G – model Gilberta; E – G – model Elliota‑Gilberta; d – liczba elementów
bezbłędnych rozdzielających kolejne „paczki” błędów.
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7. Przebieg statystyki P(m, n) dla przypadku małej ESB (eksperyment i wyliczenia analityczne dla modeli dwustanowych)
Źródło: opracowanie własne

7. Określenie parametrów systemu
Pod zamodelowany na komputerze algorytm pracy systemu „podłożono” zarówno eksperymentalny (rys. 8), jak i modelowany ciąg błędów (rys. 9), co
pozwoliło określić znormalizowaną szybkość transmisji w systemie dla różnych parametrów modeli.
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Rys. 8. Przebieg znormalizowanej szybkości transmisji Vsz = f (n), gdzie: n – długość bloku
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Przebieg Vsz = f (n) dla ciągów generowany maszynowo
Źródło: opracowanie własne
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W obu przypadkach (eksperyment i modelowanie) optymalną długością
bloku gwarantującego największą szybkość przekazywania danych jest blok
o długości 60 do 120 elementów.
8. Zastosowanie kodów korekcyjnych
Kody korekcyjne [13, 14, 15, 16] mające w stosunku do kodów detekcyjnych
większą liczbę elementów nadmiarowych, tzn. nie niosących informacji,
a więc ich stosowanie może zwiększyć szybkość transmisji, gdyż nie ma
wtedy potrzeby powtarzania bloków (patrz pkt. 2) lub zmniejszyć szybkość
przekazywanych danych ze względu na konieczność wprowadzenia dużej
liczby elementów nadmiarowych.
Aby odpowiedzieć na tak sformułowany problem w trakcie symulacji,
polecono komputerowi „nie zauważać” błędów pojedynczych, podwójnych
itd. w zależności od stosowanego kodu korekcyjnego, zmniejszając oczywiście
odpowiednio zawartość informacyjną bloku. Otrzymane rezultaty przedstawiono na rys. 10.

Rys. 10. Przebieg zależności Vsz w funkcji (W‑l) „korygowanych” błędów
Źródło: opracowanie własne

Dla bloku 56‑elementowego przy korekcji pojedynczego błędu szybkość wzrasta z 0,5 do 0,57, ale przy korekcji błędów podwójnych spada do 0,5. Można
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zaryzykować wniosek, iż korygowanie błędów o krotnościach większych niż
pojedyncze, nie zwiększa szybkości transmisji a sam zabieg niewątpliwie
komplikuje aparaturę.
9. Wnioski
Z przedstawionych rozważań i cytowanej literatury wynika, że wystarczająco
dobre dla inżynierskiego określania szybkości transmisji w systemach TD,
zwłaszcza pracujących na łączach radiowych KF odwzorowania rzeczywistego ciągu błędów, dają modele dwustanowe z dwoma stanami błędnymi.
Stosowanie modeli o większej liczbie stanów prowadzi do bardzo skomplikowanych zależności, co znacznie utrudnia możliwość korzystania z nich.
Optymalną długością bloku dla systemu dupleksowego z transmisją ciągłą jest
blok 60–120-elementowy. Stosowanie kodów korekcyjnych poprawiających
więcej niż jeden błąd jest nieopłacalne, gdyż nie prowadzi do zwiększenia
szybkości transmisji. Interesującym problemem może być pytanie, jaki jest
wpływ algorytmu systemu TD, np. z adresowym powtarzaniem na szybkość
transmisji? Odpowiedź na tak sformułowany problem jest przedmiotem
dalszych prac autorów.
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Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności
budowlanej a ocena czynników zagrożenia
Streszczenie
Bezpieczeństwo w działalności budowlanej jest bardzo ważne. Realizacja robót
budowlanych obarczona jest zawsze dużym ryzykiem, a zjawisko to dotyczy nie
tylko zagrożeń fizycznych związanych z bezpieczeństwem robotników i procesów
realizacji robót, ale również zagrożeń dla przebiegu całego procesu inwestycyjno
‑budowlanego prowadzących do niedotrzymania terminów czy przekroczenia
kosztów. Można zdefiniować szereg czynników powodujących zagrożenia i należy
je określić dla każdej inwestycji indywidualnie, jeszcze przed przystąpieniem do
wykonania robót. Diagnoza zagrożeń jest punktem wyjścia do dalszych działań,
które stanowią kolejne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem. Ponieważ
określenie czynników zagrożenia oraz oszacowanie ich potencjalnego negatywnego
wpływu jest bardzo ważne, w artykule przedstawiono jedną z metod szacowania
poziomu zagrożenia. Interpretacja otrzymanych wyników oraz wnioski dotyczące
zabezpieczenia inwestycji przed zjawiskami stanowiącymi zagrożenie mogą posłużyć do zbudowania systemu zarządzania bezpieczeństwem inwestycji budowlanych.
W artykule przedstawiono taką propozycję.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo w działalności budowlanej, czynniki ryzyka, inwestycje budowlane, zagrożenia, zarządzanie ryzykiem

Safety Management in Construction Activity
and Assessment of Risk Factors
Abstract
Safety in the construction activity is very important. Execution of the construction
works is burdened always with the big risk and it affects not only the physical hazards
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associated with the safety of workers and the implementation processes of the works,
but also the dangers for the whole process of construction and investment leading
to the failure to meet deadlines or cost overruns. A number of factors causing the
hazards can be defined. It must be determined for each project individually, even
prior to the execution of the works. Diagnosis of risks is the starting point for further
action, which are further components of the system of safety management. Because
the determination of risk factors and the evaluation of their potential negative impact
are very important, the paper presents the method of estimating the level of risk.
The results and conclusions on safeguarding of investments against the phenomena
posing the risk can be used to create the system of management of the construction
projects safety. Such a proposal has been presented by the author of the article.
Keywords: safety in construction activity, risk factors, construction investments,
hazards, risk management

1. Wprowadzenie
Realizacja robót budowlanych obarczona jest zawsze dużym ryzykiem. Zjawiska stanowiące szeroko rozumiane zagrożenie dla inwestycji budowlanych
mogą mieć różny charakter, występują na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, a ich pojawienie się może doprowadzić do niedotrzymania
terminów czy przekroczenia kosztów (rys. 1). Wpływają one zarówno na
bezpieczeństwo robót, jak i realizację całego procesu inwestycyjnego [4, 5].

Rys. 1. Schemat ryzyk o różnym charakterze towarzyszących procesom inwestycyjnym
Źródło: Opracowanie własne
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W literaturze [2] podano różne klasyfikacje ryzyka, m.in. podział ze względu na poziom jego uniwersalności:
• Ryzyko o charakterze uniwersalnym; mogące się ujawnić we wszystkich
projektach inwestycyjnych. Znaczenie tego ryzyka jest zauważalne dla
różnych projektów. Źródłem tego ryzyka jest otoczenie makro. W tej
kategorii ryzyka wyróżnić można m.in. ryzyko ekonomiczne, społeczne,
polityczne, prawne, przyrodnicze, a także np. ryzyko niekompetencji
personelu.
Ryzyko
specyficzne (ryzyko sektorowe); z większą częstotliwością wy•
stępuje w danym obszarze działalności i dotyczy określonego rodzaju
działalności.
• Ryzyko charakterystyczne dla konkretnego projektu. Do tej kategorii zalicza się np. ryzyko związane ze specyficznym miejscem, w którym projekt
będzie realizowany, z określonymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi a więc odnosić się może np., do jakości gruntu, warunków
środowiskowych czy technologii.
Można spotkać jeszcze inne sposoby klasyfikacji tych zdarzeń, np. według
jednego z podziałów: zagrożenia społeczne, ekonomiczne, organizacyjne,
techniczne, prawne [2, 6, 11]. Kolejne przykłady klasyfikacji, to podział na:
akceptowalne i nieakceptowane, lokalne i globalne, wewnętrzne i zewnętrzne,
kontrolowane i kontrolowane (rys. 2).

Ryzyko działalności inwestycyjno-budowlanej

Ryzyko wewnętrzne:
– Lokalne (siła robocza, maszyny, materiały,
plac budowy, podwykonawcy)
– Ryzyko globalne projektu (konstrukcja,
projekt, lokalizacja)
– Ryzyko globalne zarządzania
(wynikające z umów, otoczenia, systemu
zarządzania, finanse)

Ryzyko zewnętrzne:
– Warunki geopolityczne,
– Warunki ekonomiczne
– Warunki gospodarcze,
– Warunki prawne,
– Warunki społeczne,
– Postęp technologiczny itp.

Rys. 2. Schemat przykładowej klasyfikacji ryzyk w działalności inwestycyjno-budowlanej
Źródło: Opracowanie własne
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Wśród zjawisk stanowiących zagrożenia dla przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego są takie, które powodują groźbę utraty zdrowia i życia ludzi
pracujących na budowie. Mogą one mieć różny charakter, przyczyny pojawienia się tych zdarzeń leżą w różnych sferach działań inwestycyjnych, a ich
pojawienie się może być przyczyną wypadku.
W związku z tym, iż wypadkowość w budownictwie od lat utrzymuje się
na bardzo wysokim poziomie, w artykule zajęto się analizą zjawisk związanych
z tego typu zagrożeniami.
2. Bezpieczeństwo robót budowlanych
Budownictwo od lat należy do działów gospodarki charakteryzujących się
bardzo wysokim poziomem zagrożeń przy pracy. Zjawisko to występuje
nie tylko w Polsce. Na przykład w Wielkiej Brytanii w 2001 r. aż 105 pracowników budowlanych straciło życie w wyniku wypadku w pracy. I choć
w ciągu 8 lat liczba spadła do 53 i nadal utrzymuje się tendencja spadkowa,
to jest to nadal bardzo dużo [12]. W Polsce tylko w latach 2002–2004 ponad 22 tysiące pracowników budów uległo wypadkom przy pracy, a aż 279
z nich poniosło śmierć. W 2006 r. poszkodowanych na placach budów było
7 883. W naszym kraju wśród poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych
zbadanych w 2009 roku przez Państwową Inspekcję Pracy dominowali robotnicy budowlani. Ponad 34% ofiar wypadków śmiertelnych w 2012 r. a 31%
w 2015 r. pracowało na budowach. Corocznie daje się zauważyć wysoki udział
zawodów budowlanych w wypadkach przy pracy (12,5% w 2006 r.; 22,9%
w 2009 r., 27,9% w 2012 r., 24,4% w 2015 r.). W latach 2007–2008 ogólna
liczba wypadków w tej sekcji gospodarki była dwukrotnie wyższa niż w całej
gospodarce. Szczególnie niepokojący jest gwałtowny (ponad trzykrotnie
wyższy niż w całej gospodarce) wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Wynika to
głównie ze specyfiki działalności budowlanej. Prace budowlane prowadzone
są równocześnie przez wiele brygad roboczych, w większości na otwartej
przestrzeni, a stale zmieniające się stanowiska robocze, (na wysokościach,
w wykopach) generują ciągle zmieniające się, ogromne ryzyko zawodowe.
Podłożem wielu zdarzeń są zjawiska ekonomiczne czy społeczne i wiążą się
z innymi zjawiskami wpływającymi na realizację robót [13, 14, 15].

Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności budowlanej…

115

3. Metodyka kontrolowania zagrożeń inwestycji budowlanych
Większość inwestorów woli sytuacje, gdy ryzyko jest rozpoznane i wkalkulowane w przedsięwzięcie. Dlatego też od lat prowadzone są próby przewidywania zjawisk generujących niebezpieczeństwa na budowach. W zależności
od rodzaju zagrożeń istnieją różne sposoby kontrolowania i redukowania
jego poziomu. Wśród zjawisk wpływających na stopień zagrożenia są takie,
które występują częściej i rzadziej, takie, których skutki są bardziej lub mniej
dotkliwe. Niektóre z nich są łatwiejsze do zredukowania lub do całkowitego
zlikwidowania, a są i takie, których nie można przewidzieć i zredukować [1, 3].
W ciągu wielu lat badań powstały różne strategie postępowania, w zależności
od specyfiki inwestycji oraz kategorii zjawisk, z którymi mamy do czynienia.
Literatura podaje wiele metod kontrolowania poziomu ryzyka oraz zmniejszenia dotkliwości ich występowania. We wszystkich jednak przypadkach
najważniejsza jest identyfikacja zjawisk powodujących zwiększone ryzyko oraz
określenie skali oddziaływania danego zjawiska na prowadzoną działalność
[7, 8]. Jest to punkt wyjścia do podjęcia decyzji o strategii postępowania oraz
wyboru metody zmniejszenia skutków niepożądanego zjawiska. Zarządzanie
ryzykiem wymaga prowadzenia ciągłej analizy i kontroli zagrożeń, sprawnego
przetwarzania danych, oraz pewnych środków finansowych.
Na sprawny program zarządzania ryzykiem (rys. 3) powinny składać się
następujące elementy: identyfikacja ryzyka oraz przyjęcie metody oceny jego
skutków, wybór metody kontroli poziomu ryzyka, sposób minimalizowania
niekorzystnych efektów zagrożeń i podjęcie działań korygujących, wprowadzenie w życie i sprawne zarządzanie opracowanym systemem.
Celem większości działań objętych procedurami zarządzania ryzykiem
i bezpieczeństwem na budowach jest zapobieganie zdarzeniom, ich unikanie
i eliminacja. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest identyfikacja zjawisk niekorzystnych poprzez wnikliwe przeanalizowanie warunków realizacji inwestycji [9]. Analiza ta powinna obejmować zarówno dotychczasowe doświadczenia
inwestora, jak i realizację inwestycji podobnych oraz realizacje w zbliżonych
warunkach. Istotnym źródłem informacji są również dane statystyczne czy
raporty pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Przeprowadzenie tego
etapu uświadamia inwestorom i wykonawcom, jakie problemy mogą spotkać
w czasie realizacji inwestycji [10].
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Rys. 3. Schemat postępowania wprowadzającego do systemu zarządzania ryzykiem
Źródło: Opracowanie własne

4. Identyfikacja czynników zagrożeń
Ponieważ punktem wyjścia do zastosowania wybranej procedury kontrolowania zagrożeń jest określenie czynników powodujących niebezpieczne sytuacje, czynność ta stanowi podstawę do wprowadzenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem procesu inwestycyjno‑budowlanego. W zależności od tego,
jaką grupą ryzyk zajmiemy się w badaniach, źródła informacji mogą być różne.
W przypadku bezpieczeństwa robót określenie czynników niebezpiecznych
można przeprowadzić poprzez analizę danych podawanych przez Główny
Urząd Statystyczny (GUS) i PIP [12, 13, 14, 15]. W raportach pokontrolnych
obejmujących dane z ostatnich 6 lat podawane są min. najczęstsze przyczyny
wypadków w budownictwie.
Są to:
• upadek z wysokości (dachy, stropy, otwory okienne, płyty balkonowe,
tarasy, rusztowania, drabiny itp.) – 37, 6% ogólnej liczby wydarzeń,
• uderzenie poszkodowanego przez poruszający się po budowie obiekt
(np. pojazd lub obsługiwany sprzęt roboczy) – 8,2%,
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• przysypanie i zasypanie poszkodowanego ziemią – 7,3%,
• uderzenie, pochwycenie lub przygniecenie poszkodowanego przez maszynę, urządzenie lub narzędzie – 5,1%.
Badając okoliczności wypadków, inspektorzy PIP stwierdzili, że dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie, czyli nieprawidłowe zachowanie się
pracownika (49% wszystkich ustalonych przyczyn wypadków). Przyczyny
organizacyjne, (które łącznie stanowiły 40%) dotyczyły w przeważającej
mierze sfery ogólnej organizacji pracy. Podobnie jak w latach poprzednich,
najmniejsza liczba przyczyn związana była z wadami konstrukcyjnymi lub
niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi; przyczyny techniczne stanowiły 11% ogółu ustalonych przyczyn wypadków przy pracy.
PIP badając przyczyny wypadków śmiertelnych, stwierdziła, że ich przyczyną w większości przypadków były wydarzenia stanowiące odchylenie od
normalnego przebiegu procesu pracy, takie jak utrata kontroli nad: maszyną,
środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem i obiektem –
137 ofiar śmiertelnych, pośliźnięcie, potknięcie, upadek osoby (w tym upadek
z wysokości) – 109 ofiar śmiertelnych, uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie,
ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego (i przygniecenie
pracownika) – 77 ofiar śmiertelnych, wydarzenia związane z elektrycznością,
wybuch, pożar – 33 ofiary śmiertelne. W rzeczywistości przyczyn wypadków
jest dużo więcej. Szczegółowe dane dotyczące okoliczności wypadków śmiertelnych podają okoliczności tych zdarzeń. I tak do sytuacji, które są najczęściej
przyczyną śmierci pracowników, dochodziło najczęściej:
• w wyniku upadku z dachu lub stropu. Zdarzenia miały miejsce podczas
wykonywania przede wszystkim prac blacharsko‑dekarskich bez zastosowania środków ochronnych, upadki w wyniku nagłego załamania się
poszycia dachowego czy podczas schodzenia po zakończeniu prac (20
poszkodowanych);
• na skutek upadku z drabiny – przystawnej, rozstawnej, drabinki przy cysternie oraz na naczepie (8 poszkodowanych);
• przy pracach na rusztowaniu – były to upadki w czasie prowadzenia prac
na elewacjach, a także podczas montażu rusztowania (7 poszkodowanych);
• w wykopach – w wyniku obsunięcia się gruntu z niezabezpieczonej ściany
wykopu lub ze skarpy w strefie klina odłamu (4 poszkodowanych,).
Jako bezpośrednią przyczynę upadków z wysokości inspektorzy przeprowadzający kontrole wskazują:
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•
•
•
•

niewłaściwe przeszkolenie w dziedzinie bhp lub brak szkolenia,
brak nadzoru,
brawurę i ryzykanctwo poszkodowanych,
tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów
i zasad bhp,
• brak środków ochrony indywidualnej.
Wśród ustalonych przez inspektorów pracy przyczyn organizacyjnych
badanych w 2015 r. wypadków przy pracy dominowała niewłaściwa ogólna
organizacja pracy (w tym np. niewłaściwe instrukcje bhp, szkolenia bhp,
profilaktyczne badania lekarskie, informowanie o ryzyku zawodowym związanym z pracą lub ich brak). Najczęściej spotykane przyczyny ludzkie, to
nieprawidłowe lub samowolne zachowanie pracownika. Natomiast wady
konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne dominowały wśród przyczyn technicznych.
Coraz częściej inspektorzy pracy, badający wypadki zgłoszone do PIP
zwracają uwagę na czynniki psychofizyczne, tj. presję czasu pracy, nadmierne obciążenie pracą lub stres związany z utratą pracy, kwalifikując je jako
współprzyczyny, a czasami przyczyny decydujące o zaistnieniu wypadków
przy pracy [12, 13, 14].
Oczywiście poza danymi z przywołanych wcześniej materiałów źródłowych GUS i PIP bardzo cennym źródłem informacji są bazy danych gromadzonych w przedsiębiorstwie. Są one zdecydowanie lepszym materiałem do analiz
w konkretnym przypadku, gdyż obejmują zdarzenia, które miały miejsce przy
realizacji robót o określonym profilu, z zastosowaniem wybranych technologii,
a przy realizacji robót były zatrudniane brygady o określonym przygotowaniu
zawodowym i doświadczeniu.
5. Szacowanie podstawowych parametrów
czynników stanowiących zagrożenie
Czynniki stanowiące zagrożenie w czasie realizacji robót budowlanych mają
bardzo różny charakter. Ich pojawienie się może spowodować większe lub
mniejsze straty, a zasięg oddziaływania może być różny. Niektóre z nich
pojawiają się częściej, a z niektórymi mamy do czynienia szczególnie rzadko. Dlatego też większość znanych metod szacowania poziomu zagrożenia
opiera się na ocenie stopnia szkód lub ciężkości następstw oraz prawdo-
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podobieństwa wystąpienia zdarzenia [8]. Ponieważ zjawiska te są trudno
mierzalne i ciężko jest je oszacować, do oceny tego typu zjawisk stosuje się
opisowe skale ocen.
Przykładowa sześciopunktowa skala oceny stopnia szkód*:
1. Znikome urazy. Lekkie szkody
2. Lekkie obrażenia. Wymierne szkody
3. Ciężkie obrażenia. Znaczne szkody
4. Pojedyncze wypadki śmiertelne. Ciężkie szkody
5. Zbiorowe wypadki śmiertelne. Szkody na bardzo dużą skalę na terenie
budowy
6. Zbiorowe wypadki śmiertelne. Szkody na bardzo dużą skalę poza terenem budowy
*przy praktycznym zastosowaniu tego postępowania konieczne jest uzupełnienie opisu kolejnych punktów skali o dokładną definicję każdego punktu.
Przykładowa sześciopunktowa skala ocen prawdopodobieństwa zdarzenia
1. Bardzo nieprawdopodobne
2. Mało prawdopodobne, zdarzające się raz (kilka razy) na 10 lat
3. Doraźne wydarzenia zdarzające się raz (kilka razy) w roku
4. Dosyć częste wydarzenia zdarzające się raz (kilka razy) w miesiącu
5. Częste regularne wydarzenia zdarzające się raz (i częściej) w tygodniu
6. Duże prawdopodobieństwo wydarzenia (nawet codziennie)
Inny przykład szacowania czynników zagrożeń obejmuje 3‑stopniową
skalę szkodliwości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia:
Szkodliwość:
O małej szkodliwości:
• Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji
w pracy; są to: czasowe pogorszenie stanu zdrowia takie jak niewielkie
stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, objawy niewielkiego zatrucia,
bóle głowy itp.
• Zjawiska mało uciążliwe powodujące niewielkie opóźnienia i szkody do
10% wartości, np: uszkodzenia materiałów budowlanych, awaria maszyny,
krótkotrwałe niekorzystne warunki pogodowe itp.
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O średniej dolegliwości:
• Urazy i choroby, powodujące niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości związane z okresami absencji np.: zranienia,
oparzenia drugiego stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie,
nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo
‑szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp.
• Zjawiska dłużej trwające lub powtarzające się, powodujące opóźnienia robót
i szkody na poziomie 10 – 50% wartości, np: zniszczenie transportu materiałów, awaria maszyny powodująca długi przestój lub konieczność jej zmiany,
niekorzystne warunki pogodowe utrzymujące się dłużej niż miesiąc itp.
O dużej szkodliwości:
• Urazy i choroby, powodujące ciężkie, stałe dolegliwości i/lub śmierć; np.:
oparzenia trzeciego i drugiego stopnia o dużej powierzchni ciała, amputacje,
skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego
w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe
uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp.
• Zjawiska o dużej uciążliwości, długotrwałe i powtarzające się, powodujące przerwanie robót i szkody na poziomie powyżej 50% wartości, np:
elementów konstrukcji i materiałów, katastrofa budowlana, zjawiska
pogodowe o charakterze klęski żywiołowej itp.
Prawdopodobieństwo:
• Mało prawdopodobne: Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić
podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. Nie powinny
wystąpić w trakcie całego okresu działalności firmy wykonawczej i inwestora
• Prawdopodobne: Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż
kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Mogą
wystąpić kilka razy w trakcie działalności firmy wykonawczej i inwestora
• Wysoce prawdopodobne: Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Zjawiska
występujące często w praktyce budowlanej.
Przedstawione powyżej skale oceny zostały opracowane przez autorkę i zastosowane w badaniach. Sposób postępowania zostanie przedstawiony na przykładzie.
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6. Przykład szacowania czynników zagrożeń
Analizując zagrożenia i przyczyny wypadków najczęściej występujących
w budownictwie, można stwierdzić, że grupy pracownicze narażone na najwyższe zagrożenia (w tym śmiertelne!), to osoby obsługujące różne maszyny
i urządzenia na budowie, osoby narażone na upadek z wysokości, pracownicy
narażeni na kontakt z upadającym, rozerwanym, pękniętym i tracącym stateczność czynnikiem materialnym (w tym zasypanie w wykopie).
W związku z tym, do obliczeń i szacowania stopnia zagrożenia dla przykładowej realizacji robót przyjęto sześć czynników:
1. Upadek z wysokości, skutkiem tego zdarzenia bardzo często jest śmierć.
Pracownik codziennie pracuje na wysokości wykonując prace na elewacjach wznoszonego budynku. Na przestrzeni ostatnich 3 lat zdarzył
się jeden wypadek śmiertelny upadku z wysokości. Ponieważ ostatni raz
takie zdarzenie miało miejsce 3 lata temu i trudno przewidzieć kiedy
może wystąpić ponownie, przyjmujemy dwie możliwości: (1) – Zdarzenie
doraźne – mogące wystąpić raz na rok/kilka lat lub (2) – zdarzenie mało
prawdopodobne raz na 10 lat.
2. Zasypanie w wykopie, skutkiem takiego zdarzenia może być śmierć. Pracownik sporadycznie pracuje w głębokich wykopach. W ciągu ostatnich
10 lat w zakładzie nie zdarzył się taki wypadek.
3. Potrącenie przez pojazd. Pracujący przy załadunku gruzu na duże pojazdy transportowe jest narażony na wypadek ze skutkiem śmiertelnym w wyniku potrącenia. Pracę tą wykonuje średnio raz w tygodniu.
W przedsiębiorstwie od 10 lat nie zdarzył się taki wypadek.
4. Przeciążenie układu ruchu przy montażu rusztowań, skutkiem przeciążenie układu ruchu mogą być schorzenia, takie jak bóle mięśni, zerwanie
ścięgien, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów itp. powodujące długotrwałą
niezdolność do pracy. Pracownik pracuje 8 godzin dziennie. W ciągu 10
lat w zakładzie były trzy takie zdarzenia.
5. Działanie niskich temperatur. Jednym z zagrożeń pracownika pracującego w niskich temperaturach są choroby reumatyczne powodujące
długotrwałą niezdolność do pracy. Co najmniej raz do roku jedna osoba
odchodzi na długotrwałe leczenia z tego powodu. Analiza obejmuje okres
zimowy z całodzienną ekspozycją na obniżone temperatury.
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6. Narażenie na wdychanie lotnych związków organicznych pochodzących
ze stosowanych farb i lakierów. Pracownik wykonujący roboty wykończeniowe, narażony na wdychanie tych związków może odczuwać różne
skutki ich oddziaływania. Stosowane materiały są jednak badane i mają
certyfikaty dopuszczenia do obrotu. Robotnicy stosują środki ochrony
osobistej. Pracownik pracuje przy tych robotach średnio 1–2 dni w tygodniu. Choroby związane z wykonywaniem tych prac w firmie w ciągu
ostatnich lat nie występowały.
Dane służące do szacowania skutków oraz prawdopodobieństwa zdarzeń pochodzą z archiwum wykonawcy. Stosując zaproponowaną metodykę
oceny zagrożeń dla opisanych sytuacji roboczych oszacowano podstawowe
parametry zdarzeń. W przedstawionym przykładzie czynniki zagrożenia
poddano analizie dwiema metodami. Do szacowania parametrów charakterystycznych zastosowano skalę trzypunktową (tabela 1) i dla porównania
skalę sześciopunktową (tabela 2).
Metoda wykorzystująca trzypunktową skalę oceny (tabela 1) w praktyce
jest mniej pracochłonna, ponieważ wymaga przygotowania krótszej listy
opisującej np. zjawiska o małej, średniej i dużej szkodliwości. Jednak może
czasami okazać się mało precyzyjna.
Tabela 1. Zestawienie szacunków ciężkości następstw i prawdopodobieństwa
zdarzeń w trzypunktowej skali ocen
Czynnik

Ciężkość następstw

Prawdopodobieństwo następstw

1

duża szkodliwość – śmierć

prawdopodobne – zdarzenie miało
miejsce w ciągu ostatnich 3 lat

2

duża szkodliwość – śmierć

mało prawdopodobne – w ciągu
ostatnich 10 nie zdarzył się taki
przypadek

3

duża szkodliwość – śmierć

mało prawdopodobne – w ciągu
ostatnich 10 nie zdarzył się taki
przypadek

4

średnia – przeciążenia
układu ruchu

prawdopodobne – w ciągu ostatnich
10 lat zdarzenie miało miejsce 3 razy
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cd. Tabela 1.
Czynnik

Ciężkość następstw

Prawdopodobieństwo następstw

5

średnia – narażenie na
niskie temperatury

wysoce prawdopodobne – występuje
średnio raz do roku

6

mała – objawy niewielkiego
zatrucia, bóle głowy od farb
i lakierów,

mało prawdopodobne – nie miało
miejsca w firmie

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 2. Zestawienie szacunków stopnia szkód i prawdopodobieństwa zdarzeń
w sześćciopunktowej skali ocen
Czynnik

Stopień szkód

Prawdopodobieństwo zdarzenia

1

Pojedyncze wypadki
śmiertelne. Ciężkie szkody

Mało prawdopodobne, zdarzające
się raz (kilka razy) na 10 lat/
Doraźne wydarzenia zdarzające
się raz (kilka razy) w roku

2

Pojedyncze wypadki
śmiertelne. Ciężkie szkody

Bardzo nieprawdopodobne

3

Pojedyncze wypadki śmiertelne.
Ciężkie szkody

Bardzo nieprawdopodobne

4

Ciężkie obrażenia. Znaczne
szkody

Doraźne wydarzenia zdarzające
się raz (kilka razy) w roku

5

Ciężkie obrażenia. Znaczne
szkody

Doraźne wydarzenia zdarzające
się raz (kilka razy) w roku

6

Ciężkie obrażenia. Znaczne
szkody

Bardzo nieprawdopodobne

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku zastosowania sześćciopunktowej skali (tabela 2) konieczne
jest opracowanie szerszego opisu, ale za pomocą tej metody można z dużo
większą precyzją określić stany pośrednie.
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7. Interpretacja otrzymanych wyników
Informacje opisowe podane w tabelach 1 i 2 mogą posłużyć dalszym analizom.
Przede wszystkim należy zauważyć, że porównanie ocen z zastosowaniem
dwóch różnych skal pokazuje podobne wyniki. Trzy pierwsze czynniki są
ocenione jako powodujące ciężkie szkody nierzadko w postaci śmierci człowieka. Jednak analiza dokumentacji firmy wskazuje na mało prawdopodobne powtórzenie się tych zdarzeń. Niepokojącym jest wynik analizy w skali
trzystopniowej wskazujący, że zdarzenie w postaci upadku z wysokości może
zdarzyć się w firmie częściej niż raz na 10 lat i jest uznany za prawdopodobny, a w skali sześciostopniowej za doraźny. Pozostałe czynniki stanowią
mniejsze zagrożenia, jednak są przyczyną ciężkich obrażeń i długotrwałych
dolegliwości. Dlatego też należałoby dołożyć starań, aby prawdopodobieństwo
zagrożenia było mniejsze albo ograniczyć jego oddziaływanie.
W badanym przypadku uzupełnieniem postępowania jest wskazanie
dalszych działań w zależności od oceny zjawiska. I tak w przypadku:
• zjawisk mało prawdopodobnych i nieprawdopodobnych zaleca się monitorowanie sytuacji w celu utrzymania takiego stanu;
• w sytuacji zjawisk prawdopodobnych lub doraźnych zaleca się podjęcie
działań zmniejszających prawdopodobieństwo zdarzenia i jego dotkliwość. Osiąga się to najczęściej poprzez stosowanie właściwych środków
ochrony osobistej, zmianę organizacji pracy, szkolenia pracowników;
• w przypadku zjawisk wysoce prawdopodobnych, występujących często,
zwłaszcza gdy są to zjawiska niebezpieczne, zaleca się wstrzymanie robót
i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.
8. Wnioski
Przedstawiona metodyka oceny zagrożeń jest stosunkowo pracochłonna,
ale dość popularna. W wielu metodach opisanych w literaturze stosuje się
różnorodne skale opisowe do oceny tego typu zjawisk. W artykule autorka
przedstawiła własne skale opisowe i zastosowała w analizie zagrożeń na
budowie objętej badaniami. Potrzeba takiego podejścia do oceny czynników
ryzyka wynikała z faktu, że badane zjawiska były trudno mierzalne lub często
niemierzalne. Opisane parametry mogą posłużyć przy budowie systemu zarządzania ryzykiem i stanowią punkt wyjścia do dalszych działań. Ocenom
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opisowym można np. przypisać punkty i w zależności od efektu finalnego
zaproponować działania związane z kontrolowaniem lub poprawą sytuacji.
Działania mogą dotyczyć zaleceń stosowania środków ochrony zbiorowej (zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości) czy osobistej (brygady
stosujące farby i lakiery). Ponadto można zalecić stosowanie innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. W analizowanym przykładzie
np. w przypadku czynnika 4 – przeciążenie ruchu przy montażu rusztowań zaproponowano przede wszystkim zmiany organizacji pracy poprzez
zwiększenie brygad roboczych oraz skrócenie czasu pracy poszczególnych
grup roboczych.
Pokazany w artykule przykład jest fragmentem szerszych badań i ilustruje zagadnienie szacowania czynników ryzyka. Metoda opisowa, pokazana
w artykule może być szeroko stosowana a w każdym indywidualnym przypadku jest możliwe stworzenie własnej skali odzwierciedlającej indywidualny
charakter inwestycji budowlanej.
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Z zagadnień prawnych regulacji systemu bezpieczeństwa
narodowego – prawne uwarunkowania logistyki
i koordynacji wielopodmiotowych akcji ratowniczych1
Streszczenie
W artykule zaprezentowano teoretycznoprawną a oraz dogmatycznoprawną
analizę prawnej problematyki logistycznego zabezpieczenia wielopodmiotowych
akcji ratowniczych. Analizie prawniczej poddany został wyodrębniony zbiór obowiązujących aktów prawnych rangi ustawowej, akty wykonawcze oraz dokumenty
programowe. Przyjęte hipotezy badawcze dotyczące prawnej regulacji wielopodmiotowych akcji ratowniczych, ich spójności, niesprzeczności oraz ewentualnych luk
w obowiązującym prawie zostały poddane falsyfikacji. Zdekodowano i dokonano
komparatystyki prawniczej uprawnień i obowiązków poszczególnych organów
administracji publicznej oraz obszary ich ustawowego obowiązku współpracy w badanym zakresie. Wskazano na problem braku jednej i jednolitej zarazem systemowej
regulacji mającej za przedmiot ustawowy obowiązek współdziałania organów admin.
publ. w akcjach ratowniczych (różnego rodzaju), oraz problem braku jednoznacznego
podziału kompetencji a także rodzaju i zakresu odpowiedzialności z tytułu wadliwego ich wykonywania lub niewykonywania. W następstwie przeprowadzonego
badania uznano, iż optymalizacja prawnego zabezpieczenia logistyki WAR poprzez
wytworzenie nowego kompleksowego systemu regulacji prawnych jest w obecnym
stanie niepożądana, wskazując równocześnie konkretne funkcjonalności (zalety) obowiązujących uregulowań oraz konkretne konieczne do przeprowadzenia
1 Tekst przygotowany w ramach Grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projekt
nr BIO4/047/13419/2013 pt.: „System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego
wielopodmiotowych akcji ratowniczych” na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
Umowa nr DOBR‑BIO4/047/13419/2013 o wykonanie i finansowanie Projektu.
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czynności nowelizacyjne i derogacyjne. Wykazano zasadność przyjęcie schematu
postępowania, ramach którego nie można akceptować dalej stanu braku procedur
w odniesieniu do współpracy służb/współdziałania organów admin. publ. w akcjach
wielopodmiotowych a wskazane procedury mogę być tylko i wyłącznie efektem
praktyki tzn. do procedur poprzez ćwiczenia a nie poprzez prawo do ćwiczeń.
Kluczowe słowa: prawo, bezpieczeństwo narodowe, współdziałanie organów administracji publicznej, wielopodmiotowa akcja ratownicza, działania logistyczne,
kompetencje

On the Issues of Legal Regulations for The National
Security System – Legal Conditions of the Logistics
and Coordination of Multilateral Rescue Operations
Abstract
The article presents a legal and theoretical, as well as legal and dogmatic analysis
of the legal problems of logistics support for multilateral rescue operations. A separate set of binding legal statutory acts, implementing acts, and policy documents
were subjected to the legal analysis. An accepted working hypothesis regarding the
legal regulations of multilateral rescue operations, their coherence, consistency, and
possible loopholes in the law were subjected to falsifiability. The competences and
obligations of the respective public administration institutions and the spheres of
their statutory obligation to collaborate in the researched range were decoded and
subjected to legal analysis. The analysis indicated the problem of a lack of a single
and unified systematical regulation, the objective of which is the statutory obligation
of the collaboration of public administration institutions in rescue operations (of
various kinds) and the problem of a lack of a clear division of competences as well
as the type and scope of liability in case of improper performance or a failure to
perform. As a result of the conducted research, it was determined that optimisation
of legal support for the logistic of multilateral rescue operation through creation of a
new and comprehensive system of legal regulation is in its current state undesirable
and it also indicated specific functionalities (advantages) of the existing regulations
and specific necessary amendments and derogations. The research also found legitimacy for adopting a scheme of conduct under which it would be unacceptable
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to continue with a lack of legal procedures with regards to cooperation of agencies/
collaboration of public administration institutions in multilateral operations and for
which specified procedures can be exclusively derived from practice, i.e., towards
procedures gained from the exercise itself, not procedures stipulated in the laws.
Keywords: law, national security, collaboration of public administration institutions,
multilateral rescue operation, logistic actions, competences

1. Zagadnienia teoretyczno‑prawne stosowania
przepisów prawnych regulujących działania
ratownicze (sensu largo).
Problemy prawne w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu
Zarządzania Kryzysowego (ZK) oraz funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego (KSRG), a w tych kontekstach główny problem badawczy, jakim jest logistyka2 wielopodmiotowych akcji ratowniczych (WAR) –
(w szczególności problematyka związana z prawidłowym i zgodnym z prawem
funkcjonowaniem podsystemu ratownictwa i ochrony ludności), wynikają
z niżej wskazanych uwarunkowań prawnych. Po pierwsze normy kompetencyjne sformułowane dla poszczególnych podmiotów w ramach systemu mają
charakter norm abstrakcyjno generalnych, dlatego ich stosowanie wymaga
od podmiotu stosującego prawo poddania się wymogom kompleksowym
2 W ramach terminologicznych założeń prowadzonego badania przyjęto iż pojęcie logistyka rozumiane jest jako planowanie oraz realizowanie przyjętej procedury na
miejscu zdarzenia masowego lub katastrofy. Przez katastrofę zaś rozumiane będzie
nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości
lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc służb z poza rejonu działania,
a osoby poszkodowane w katastrofie podobnie jak w zdarzeniach masowych nie otrzymują pomocy jednoczasowo, przy czym decyzję o charakterze zdarzenia podejmuje
pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca jednostki państwowej straży pożarnej
lub kierownik zespołu ratownictwa medycznego. Logistyka in genere jest pojęciem
nadrzędnym wobec logistyki wielopodmiotowych akcji ratowniczych in specie. Ta
druga jest podgrupą w ramach logistyki in genere, dlatego jej zakres znaczeniowy jest
podrzędny i węższy wobec zakresu znaczeniowego tej pierwszej.
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reżimu stosowania prawa w odniesieniu zarówno do apriorycznej egzegezy
i walidacji, a następnie subsumpcji norm prawnych. Problemem jest dobór
właściwych metod egzegetycznych oraz odpowiednie umiejętności i wiedza w zakresie ich stosowania oraz interpretacji tekstów, zwłaszcza przez
osoby kierujące akcją ratowniczą. Po drugie – zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej – skonstruowane normy kompetencyjne powinny nie tylko
wskazywać zadania, które określona służba ma obowiązek realizować, ale
także wskazywać zakres i idiosynkretyczne sposoby realizacji tych obowiązków, w tym współpracy z innymi podmiotami prawnie zobowiązanymi do
współpracy. Stan faktyczny różni się od stanu normatywnego, jak też stanu
pożądanego. Istotą różnicy jest fakt, iż aktualnie obowiązujące normy nie
wskazują jednoznacznie i ostro obszarów i granic współpracy, co w praktyce
powoduje dublowanie się kompetencji i działań poszczególnych służb przy
jednoczesnym braku wykonywania innych obowiązków, przy realizacji których występują najczęściej negatywne spory kompetencyjne.
Logistyka WAR na określonym administracyjnie wyodrębnionym terytorium obejmująca obowiązek realizacji określonych zadań wynika z norm
kompetencyjnych, które są wyprowadzane z zasady legalizmu (legalności) –
wyrażonej expressis verbis w art. 7 Konstytucji RP z 1997 r., który stanowi,
że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Realizacja zasady legalności polega na koniunktywnym spełnieniu dwóch
przesłanek. Pierwsza dotyczy wymogu podejmowania przez organ administracji publicznej działań jedynie na podstawie prawa, a druga przesłanka
formułuje nakaz bezwzględnego utrzymaniu tychże działań organu w granicach3 wyznaczonych przez to prawo. Analiza potencjału logistycznego
w ramach podsystemu ratownictwa i OL, opiera się przede wszystkim na
ocenie tego potencjału w ramach ustawowo powołanego KSRG wyposażonego w kompetencje wykonawcze i nie wyłącznie wykonawcze4.
3 „Działanie organu administracji publicznej powinno być utrzymane w granicach prawa,
nawet jeśli norma ustawowa wyposaża organ w pewien zakres samodzielności – tzw. luz
decyzyjny – jest to samodzielność związana zawsze z normami prawa, zasadami prawa
oraz wartościami przyjmowanymi w systemie prawa” M. Stahl (red.), Z. Duniewska,
B. Jaworska‑Dębska, R. Michalska‑Badziak, E. Olejniczak‑Szałowska, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Difin, Warszawa 2009, s. 118.
4 Szerzej na temat tych form działania, zob. op.cit. s. 119‒120.
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Zgodnie ze Strategią bezpieczeństwa narodowego (dalej Strategia)5 podstawowym celem i zadaniem polityki bezpieczeństwa jest rozwój systemu
bezpieczeństwa państwa – czyli państwo traktowane jako podmiot bezpieczeństwa. Sformułowana w Strategii docelowa wizja bezpieczeństwa państwa
wymusiła rozwój zdolności do koordynacji i integracji wysiłków organów,
instytucji i służb państwowych. W ostatnich latach doszło do wytworzenia
zintegrowanego, spójnego i uporządkowanego Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, określono kompetencje składowych Systemu (m.in. organów
kierujących) oraz zwiększono możliwości współdziałania międzyresortowego. Jednak ciągle kompetencje służb krzyżują się lub uzupełniają, lub
nakładają/dublują, a w efekcie w przypadku WAR brak jest prawnej regulacji
wskazującej podmiot wiodący6 – stan ten powinien zostać zmieniony.
WAR są prowadzone w sytuacjach kryzysowych jest więc oczywistym,
że logistyka musi być dostosowana do takiej właśnie szczególnej sytuacji.
Specyfika sytuacji na którą składa się fakt, że warunki te w znaczącym
zakresie odbiegają od normy i są zmienne oraz przewidywalne z nieznacznym prawdopodobieństwem, determinuje wszystkie elementy podmiotowo
i przedmiotowo istotne dla akcji ratowniczych. Specyficzną podgrupą akcji
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych są WAR. W warunkach polskich
w takich akcjach uczestniczą w różnych konfiguracjach podmiotowych
i różnym zakresie PSP, Policja, Wojsko, jednostki ratownictwa medycznego
i inne służby oraz organy administracji publicznej. O doniosłości i aktualności przedmiotowej problematyki badań, nie tylko na gruncie polskich
doświadczeń ale i światowych, najlepiej świadczy przykład katastrofy, czy
też jak to określono w literaturze kataklizmu we wschodniej Japonii, w 2011
roku „w której jednocześnie wystąpiły: trzęsienie ziemi, tsunami, wypadek
w elektrowni atomowej, przerwa w dostawie energii elektrycznej oraz przerwanie logistycznego łańcucha dostaw kluczowych dla gospodarki przedsiębiorstw. Skala zdarzenia wymusiła zastosowanie bezprecedensowych
rozwiązań. Działania te mogłyby być jednak znacznie skuteczniejsze, gdyby
w fazie planowania uwzględniono warianty czarnych scenariuszy. Pogłębiona
5 Tak w Rozdziale I pkt 4 Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r. https://www.
bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf dostep: 2016.11.09.
6 Takie wnioski wypływają m.in. z ćwiczeń Pionex 2014; szerzej A. Kwasiborski, Organizacja sztabów. Przegląd Pożarniczy 2014, nr 9, s. 12 i n.
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wiedza o zagrożeniach, zdyscyplinowanie społeczeństwa oraz wypracowane
wcześniej mechanizmy działań przyczyniły się wprawdzie do redukcji liczby
ofiar, jednak katastrofa ujawniła liczne luki w obecnym systemie zarządzania
w zakresie katastrof”7.
Skala i waga zagrożeń w przypadku zaistnienia których konieczne jest
prowadzenie WAR przemawia na rzecz wytworzenia optymalnego instrumentarium – oprzyrządowania dla ich prowadzenia. W zakresie przedmiotowej części opracowania tzn. prawnego wymiaru WAR konieczne jest podjęcie wstępnej decyzji w odniesieniu do wyboru oprzyrządowania prawnego
regulacji WAR. Na odnośne instrumentarium prawne charakteryzowane
jako system może się składać:
1. Zespół (wyodrębniony) regulacji szczególnych od aktu rangi ustawowej
„ustawy o wielopodmiotowych akcjach ratowniczych” i aktów w stosunku
do niej wykonawczych.
2. Zbiór regulacji połączonych podmiotami uczestniczącymi w WAR, determinantów ich współdziałania oraz uwarunkowań prowadzenia WAR.
Ad 1. W przypadku każdego poddającego się wyodrębnieniu stanu lub
sytuacji wiele argumentów przemawia na rzecz szczególnej i kompleksowej
regulacji. Do najistotniejszych należy wzgląd na łatwość korzystania z takiego oprzyrządowania prawnego, możliwość „szycia prawa na miarę”, a więc
tworzenia norm prawnych ściśle dostosowanych do potrzeb oraz możliwość
(w przypadku sprawnej legislacji) uniknięcia nie tylko sprzeczności lecz również braku spójności. Te argumenty przemawiają na rzecz budowy wysoce
wyspecjalizowanego narzędzia na potrzeby sytuacji szczególnej. To sytuacja
wpływa na ważenie i ocenę kosztów, co pozwala uznać, że takie działanie
pomimo że bardzo kosztowne jest działaniem opłacalnym. Jednak doświadczenia z tworzeniem zespołu regulacji szczegółowych (a nie pojedynczego,
szczegółowego aktu prawnego) wskazują na niemożliwość całkowitego wydzielenia z całego (obowiązującego na terytorium państwa) systemu prawnego podsystemu zupełnego. Praktyka wskazuje na fakt, że liczba powiązań
potencjalnego nowego podsystemu z systemem nie jest znacząco mniejsza niż
w przypadku rezygnacji z takiego działania, zaś znacząco wzrasta zagrożenie
7 I. Krawczyk, Kataklizm w Japonii: kumulacja zagrożeń a systemowe rozwiązania, Bezpieczeństwo Narodowe 2013, nr 25. Wyd. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa
2013, s. 169. Szerzej zobacz cały tekst oraz cytowaną tam literaturę.
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poważnymi przejawami niekompatybilności podsystemu (w tym przypadku
„WAR”) z systemem (w tym przypadku „akcji ratowniczych”). Dodatkowymi
argumentami przemawiającymi przeciwko temu rozwiązaniu jest trudność
testowania nowego podsystemu i uzasadniona obawa, że zawodność regulacji kompleksowej i szczególnej zostanie ujawniona dopiero w przypadku
zaistnienia zdarzenia.
Ad 2. Na rzecz drugiego rozwiązania przemawia argument istnienia, konsekwentnie tworzonych i zweryfikowanych w praktyce regulacji prawnych,
znajdujących zastosowanie również do WAR. Najpoważniejszą wadą tego
rozwiązania są trudności w posługiwaniu się tymi zróżnicowanymi i rozproszonymi narzędziami prawnymi. Jednak jest możliwe (acz trudne) znaczące
podniesienie komfortu użytkownika i użytkowania istniejących regulacji.
Poziom zadowolenia użytkownika w tym przypadku nigdy nie będzie porównywalny z poziomem zadowolenia użytkownika końcowego rozwiązania dedykowanego, jednak tę różnicę satysfakcji okupi mu fakt, że nie będzie musiał
zmieniać oprzyrządowania z którego korzysta w zależności od tego czy jest
podmiotem realizującym jednopodmiotową akcję ratowniczą czy podmiotem
uczestniczącym w WAR; trudno zaś przecenić wagę „nawyków” pochodnych
powtarzalności zachowań w ramach funkcjonowania danej służby.
Nie bez znaczenia dla tego – pozornie konserwatywnego wyboru – jest
fakt względnej nowości istniejących rozwiązań prawnych. W konsekwencji
opowiadając się przeciwko wytwarzaniu kompleksowej regulacji szczegółowej opowiadamy się za (wielokrotnym, stałym) doskonaleniem istniejącego
stanu prawnego poprzez usuwanie sprzeczności i uzupełnianie tegoż systemu
jedynie o elementy konieczne i wystarczające zarazem. Opowiadamy się
za modelem „prawodawcy leniwego” doskonalącego prawo w niezbędnym
zakresie a nie wznoszącego nowe konstrukcje.
Ryzykiem wagi którego nie sposób przecenić w każdym działaniu z udziałem wielu podmiotów, ze szczególnym zagrożeniem zarówno wystąpienia jak
też jego konsekwencjami jest ryzyko pozytywnego albo negatywnego zbiegu kompetencji8 (w nomenklaturze prawa administracyjnego odpowiednio
8 „W płaszczyźnie ujęcia dynamicznego można zdefiniować kompetencję jako zdolność
organu do skonkretyzowanego aktualizowania, w drodze odpowiedniego postępowania,
potencjalnego, obowiązku działania sformułowanego przez prawo”. J. Boć, Organizacja
prawna administracji (w:) J. Boć (red.) Prawo Administracyjne, Kolonia Limited 2001, s. 134.

Jerzy Menkes, Anna Kociołek-Pęksa

134

negatywnego lub pozytywnego sporu kompetencyjnego)9, który w praktyce
stosowania prawa znacząco utrudnia realizację zasady kompetencyjności na
gruncie stosunków administracyjnoprawnych. Formalnie spór negatywny
powstaje, gdy organ administracji publicznej nie uznaje swej właściwości co
do merytorycznego załatwienia (rozstrzygnięcia) sprawy i przekazuje podanie
do organu właściwego, a ten także uznaje się za niewłaściwy, natomiast spór
pozytywny powstaje, gdy organ administracji publicznej podjął z urzędu lub
na skutek wniesienia podania postępowanie, które już zawisło przed innym
organem10. Pamiętać jednak należy o tym, że jeśli jednak jeden z organów
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie, to tym samym uznał swoją
właściwość do rozpoznania sprawy. W tej sytuacji nie dochodzi do powstania
sporu kompetencyjnego11. Spory o właściwość między organami samorządu
9 „Zasada kompetencyjności łączy się z pojęciem kompetencji administracyjnej i oznacza
przede wszystkim, że kompetencja do podejmowania konkretnej formy działania lub do załatwiania danej kategorii spraw administracyjnych może być przypisana tylko jednemu organowi administracji publicznej. Organ taki nazywany jest organem właściwym (pogrubienie
w oryg.), przy czym właściwość ta jest ustalana w sensie merytorycznym (właściwość rzeczowa), terytorialnym (właściwość miejscowa) lub funkcjonalnym (właściwość instancyjna).
Z zasady wykluczone jest przenoszenie kompetencji lub pozbywanie się jej przez sam organ
administracji publicznej. Wszelkie zmiany w tym zakresie mogą następować tylko w drodze
ustawowej. Z zasady kompetencyjności wynika jednocześnie obowiązek organów administracji publicznej przestrzegania swojej kompetencji z urzędu. W każdej sprawie administracyjnej organ administracji publicznej a sam dbać o to, czy jest w sprawie kompetentny (właściwy), a w razie stwierdzenia swojej niekompetencji ma on obowiązek przekazania sprawy
organowi kompetentnemu (właściwemu). W wypadku niepewności (wątpliwości) kompetencyjnej organ powinien mieść możność zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego do organu, który został przez prawo przewidziany do rozstrzygnięcia tego sporu”.
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy
Zakamycze, Zakamycze 2006, s. 90‒91.
10 Postanowienie NSA z 25.8.2005 r., I OW 41/05, https://sip.legalis.pl/document‑full.
seam?documentId=mrswglrwguydqmrtgy2q dostęp 8.12.2016.
11 Postanowienie NSA z 11.3.2008 r., dot. Odmowy wszczęcia postępowania przez jeden
z organów a powstanie negatywnego sporu kompetencyjnego; I OW 139/07, https://sip.
legalis.pl/document‑full.seam?documentId=mrswglrrga2tcnzzga4tk dostęp 8.12.2016.
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terytorialnego a terenowymi organami administracji rządowej (art. 22 § 2 KPA)
mogą dotyczyć tylko spraw indywidualnych należących do właściwości tych
organów i rozstrzygane są w drodze decyzji administracyjnych (art. 1 § 1
pkt 1 KPA)12. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość następuje w drodze wydania
aktu administracyjnego (niebędącego ani decyzją administracyjną, ani też
postanowieniem), przy czym w stosunku do tego rozstrzygnięcia nie przysługują środki odwoławcze w administracyjnym toku instancji ani też skarga
do sądu administracyjnego, a rozstrzygnięcie to wiąże jedynie organy w tej
konkretnej sprawie, w której ono zapadło13. W omawianym zakresie z sytuacja
zbiegu pozytywnego polega na tym, że więcej niż jeden podmiot aspiruje do
prowadzenia, koordynowania lub dowodzenia działaniami w odniesieniu
do logistyki WAR. W przypadku negatywnego zbiegu kompetencji brak jest
podmiotu gotowego do wykonywania tych obowiązków.
Celem postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu o właściwość jest
ustalenie organu właściwego do załatwienia konkretnej sprawy indywidualnej należącej do właściwości organów administracji publicznej i rozstrzyganej w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych. Rozwiązaniem
generalnym jest jednoznaczne i wyprzedzające wskazanie podmiotu/ów
odpowiedzialnych i organu, który w przypadku konkretnej akcji ratowniczej
jest uprawniony do delegacji14 kompetencji (uprawnienia) na rzecz innego
podmiotu. Oczywiste jest przy tym, że „mając kompetencję w określonym
zakresie organ administracyjny ma obowiązek czynić z niej użytek, a niezrealizowanie tego obowiązku jest jednoznaczne z tzw. bezczynnością organu”15.
12 Postanowienie NSA z 16.1.1995 r., I SA 40/95, https://sip.legalis.pl/document‑full.se‑
am?documentId=mrswglrtgezdsnq dostęp 8.12.2016.
13 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 129–130.
14 W prawie administracyjnym rodzaj i zakres kompetencji organów administracji publicznej
stanowi materię ustawową z czego wynika generalny zakaz dokonywania subdelegacji.
Szerzej na temat zakazu subdelgacji zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 144.; S. Wronkowska, Problemy racjonalnego tworzenia
prawa, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1982,
s. 5 i n, s. 93 i n.
15 Ibidem, s. 100.
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W odniesieniu do każdej ze wskazanych powyżej kwestii pożądane jest
uwzględnienie w ćwiczeniach z zakresu logistyki WAR wymiaru prawnego
akcji. Każde ćwiczenie powinno uwzględniać przygotowanie prawne a po
każdym ćwiczeniu konieczna jest analiza prawna ćwiczenia. Wskazane, czy
też ujawnione w praktyce ćwiczenia problemy w segmencie prawnym powinny być na bieżąco usuwane. Należy dążyć do stanu w ramach którego ocena
prawnych aspektów ćwiczenia w zakresie logistyki WAR będzie przeprowadzana w reżimie audytu zewnętrznego. Chodzi o to, że powinna następować
weryfikacja trafności oprzyrządowania prawnego WAR a ocena powinna być
warunkowana wnioskami z ćwiczeń w połączeniu z oceną efektywności i trafności prawnej regulacji WAR. Można by też to ująć w kategorii: w jakim zakresie
na przebieg ćwiczeń rzutują niedoskonałości wynikające z prawnej regulacji.
Zatem do segmentu prawnego WAR odnieść należy analogiczne reguły
prakseologiczne jak w stosunku do pozostałych segmentów. W celu zapewnienia prawnej skuteczności funkcjonowania logistyki WAR konieczne jest
systematyczne szkolenie pełnych stanów osobowych podmiotów uczestniczących z udziałem ich służb prawnych (obejmujące ćwiczenie umiejętności
współdziałania i koordynacji) oraz przygotowanie kompletów dokumentacji
prawnej na potrzeby logistyki WAR, jak też wytworzenie zdolności do natychmiastowego działania odpowiednich służb prawnych.
2. Systemowa analiza obowiązujących aktów prawnych
w zakresie dekodowania norm dotyczących
zabezpieczenia logistycznego war
Ogólne ramy prawno‑polityczno‑organizacyjne w odniesieniu do akcji ratowniczych zostały sformułowane w wydanej w roku 2013 z ramienia BBN, Białej
Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie określono system bezpieczeństwa narodowego (państwa) jako całość sił
(podmiotów), środków i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji
zadań z zakresu bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana
(w podsystemy i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana. Tworzy go podsystem (system) kierowania i zespół różnie ze sobą powiązanych podsystemów
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(systemów) wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych (obronny
i ochronne) i podsystemów wsparcia (społeczne i gospodarcze).
W Strategii w pkt. 124 w zw. z pkt. 134 określone zostały generalno
‑abstrakcyjnie obowiązki i uprawnienia organów admin. publ. w zakresie
zapewniania, ochrony i utrwalania bezpieczeństwa. Uznając normatywny
charakter treści Strategii, zdekodować można w związku z przepisami zawartymi w ustawach kompetencyjnych, iż celem działań PSP jest rozpoznawanie
zagrożeń oraz przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych, gdyż PSP
posiada zdolność do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia
nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych, będąc
równocześnie organizatorem KSRG, który jest aktualnie w procesie przekształcania w Zintegrowany System Ratowniczy (ZSR), o charakterze powszechnym.
PSP współdziała ze wszystkimi służbami i podmiotami ratowniczymi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju ratownictwa w Polsce oraz
organizowania działań ratowniczych, akcji poszukiwawczo‑ratowniczych
i akcji humanitarnych poza granicami państwa.
W ZK wykorzystuje się dane o: stanach osobowych jednostek logistycznych
organizacyjnych systemu, ich wyposażeniu technicznym, parametrach sprzętu,
infrastrukturze obiektów własnych, a ponadto dokumentacje jednostek, zakresy obowiązków osób funkcyjnych, procedury postępowania w określonych
sytuacjach, plany ratownicze itp. Aktualnie ratownictwo zorganizowane jest
w dwóch systemach: KSGR (który funkcjonuje na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i powiatowym) oraz Państwowego Ratownictwo Medyczne (PRM). Ponadto funkcjonuje ratownictwo wyspecjalizowane w branżach
o podwyższonym ryzyku występowania zagrożeń: górnicze, górskie, morskie
itp. Zarządzanie zasobami logistycznymi w sytuacjach zagrożeń wymaga
integracji tych systemów. W KSRG zorganizowane są jednostki: ratowniczo
‑gaśnicze i ratownictwa medycznego, grupy wodno‑nurkowe, specjalistyczne
grupy wysokościowe, grupy poszukiwawczo‑ratownicze.
Stanowiska kierowania PSP analizują bieżącą gotowość operacyjną służb
i podmiotów ratowniczych, rozdzielają siły i środki ratownicze, a także koordynują działania ratownicze. PSP wspiera także państwowe służby i inspekcje
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oraz organizacje pozarządowe w zakresie realizowania zadań w systemie
ochrony ludności (OL). Niezbędnym jest doskonalenie funkcjonowania PSP
jako służby wiodącej w tworzonym ZSR, będącym integralną częścią OL.
Ustrój oraz prawne ramy funkcjonowania KSRG zostały zawarte w ustawie
ochronie przeciwpożarowej16 Pod pojęciem „KSRG” ustawodawca rozumie
integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa., wytworzoną w celu ratowania życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska.
Na zadania KSRG składa się, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia
jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje
oraz inne podmioty (które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej
zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych). Realizacji tych celów zostały podporządkowane, sformułowane w rozbudowanej formule, zadania
których katalog zawarto w art. 14. ust. 1 cyt. ustawy.
W analizowanym problemie prawnym istotnym uwarunkowaniem
prawnym i organizacyjno‑technicznym jest to, iż PSP dysponuje systemem
teleinformatycznym – tzw. Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej
Straży Pożarnej (dalej: SWD PSP)17. Ten system ma ułatwiać jednostkom
organizacyjnym PSP realizację funkcji KSRG oraz jest wykorzystywany do
przyjmowania zgłoszeń z centrów powiadamiania ratunkowego (CPR)18.
SWD PSP jest zintegrowany z systemem PRM, a obowiązek jego utrzymania spoczywa, na zasadzie właściwości, na komendantach PSP. Nadto na
powiatach ciążą zadania własne w zakresie ochrony ppoż.., których katalog
sformułowano w art. 21b ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
W przypadku konkretnej akcji ratowniczej podmioty ją prowadzące
nie są ograniczone do sił i środków które znajdują się w ich dyspozycji.
Na podstawie oceny potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych do
przeprowadzenia akcji dopuszczalne jest czasowe użytkowanie zarówno
nieruchomości jak i ruchomości w postaci środków transportu, sprzętu, ujęcia wody oraz innych środków gaśniczych, a także przedmiotów i urządzeń.
16 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej DzU 1991 nr 81 poz. 351,
DzU z 2013, poz. 1635, póź.zm. Artykuł 2 ust. 4 ustawy zawiera definicję KSRG.
17 Art. 14 g ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
18 Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, DzU 2013,
poz. 1635 póź.zm.
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Przejęcie w użytkowanie tych dóbr materialnych następuje w wykonaniu
decyzji administracyjnej kierującego akcją. Ramy czasowe użytkowania
obejmują czas niezbędny dla działania ratowniczego. Zobowiązanymi do
udzielenia pomocy w prowadzeniu akcji są instytucje, organizacje, przedsiębiorcy oraz każdy człowiek – czynią to na żądanie kierującego akcją. Podstawą faktyczną żądania udzielenia pomocy jest ocena ze strony kierującego
akcją ratowniczą że pomoc jest niezbędna i adresat żądania ma możliwość
jej udzielenia. Ustawodawca określił reguły świadczeń z tytułu czasowego
przejęcia przez PSP na potrzeby akcji ratowniczej lub ćwiczeń użytkowania
mienia osób trzecich. Mocą art. 22 ust. 2 ustawy o PSP z tytułu użycia, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty bez winy właściciela środków transportowych,
inwentarza lub innego mienia właścicielowi przysługuje odszkodowanie.
Pojęcie „długotrwałej akcji ratowniczej” jest pojęciem języka prawnego,
które jest podrzędne do zakresu znaczeniowego pojęcia akcja ratownicza
i zostało zdefiniowane w § 1 Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r.19. Przedmiotem tej szczegółowej regulacji,
podmiot w osobie Ministra kierującego przedmiotowym działem administracji objął organizowane lub kierowane działania, wykonywane czynności
oraz akcje prowadzone przez Państwową Straż Pożarnej. O długotrwałym
charakterze akcji decyduje albo czas prowadzonych działań lub czynności
albo co najmniej jeden cykl nurkowania. „Długotrwałą akcją ratowniczą”
może być zarówno, akcja jednopodmiotową20albo akcja wielopodmiotowa21.
19 Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 1997 r. w sprawie
długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków,
w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie,
sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. DzU 1997
nr 160 poz. 1098 z póź.zm.
20 Akcji w tarakie której PSP: organizuje lub kieruje działaniami ratowniczymi; prowadzi
akcję ratownictwa podwodnego; strażacy zostali zgrupowani w czasie podwyższonej
gotowości operacyjnej.
21 Akcji w trakcie której PSP: wykonuje specjalistyczne czynności ratownicze udzielając
pomocy innym służbom ratowniczym; strażacy PSP zostali zgrupowani w celu współdziałania z innymi służbami.
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Działania logistyczne w przypadku długotrwałych akcji ratowniczych
zostały uregulowane przepisami prawnymi zawartymi w wielu aktach prawnych różnej rangi. Hierarchicznie najwyższe są przepisy rangi ustawowej
wśród których podstawowy charakter ma Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.22 (dalej Ustawa o PSP). Ustawodawca określił w art. 1
podstawę prawną działań PSP i katalog zadań w zakresie akcji ratowniczych
oraz funkcjonalnie związanych z nimi działań logistycznych. Działania logistyczne w postaci dysponowania jednostek systemu bezpieczeństwa oraz
sił i środków do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP
w dwóch trybach zdarzeń: rutynowych i działań złożonych, gdy wymagana
jest koordynacja wyższego szczebla wymagająca zwiększonych sił i środków
oraz gdy skutków zdarzenia nie można opanować siłami ratownictwa bez
zastosowania nadzwyczajnych środków prawnych. Ponadto w art. 8 ustawy
o PSP zawarta została delegacja do Komendanta Głównego do określenia
w drodze zarządzenia sposobów korzystania ze sprzętu transportowego
oraz prowadzenia ewidencji pracy sprzętu. Regulacja powstała w wykonaniu
delegacji miała dwa współzależne cele a mianowicie ujednolicenie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP oraz uczynienie
tej gospodarki racjonalną.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rozporządzeniu z 18
lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRG23 wytworzył regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia logistycznego wszelkich
działań ratowniczych. Ta szeroka kategoria działań ratowniczych obejmuje
m.in. podkategorie którymi zgodnie z tymi przepisami są akcje ratownicze
niedługotrwałe (poniżej 6 godzin trwania lub 1 cykl nurkowania) lub długotrwałe oraz akcje ratownicze jedno – lub wielopodmiotowe (JAR lub WAR). W WAR
obok PSP podmiotem/ami uczestniczącym/mi jest/są inne służby ratownicze.
Jednak WAR mogą być również prowadzone na zasadzie współdziałania
PSP z innymi podmiotami. Podstawą prawną współdziałania jest umowa cywilnoprawna pomiędzy PSP a podmiotem współdziałającym, która
określa szczegółowo przedmiot i treść współdziałania, reguły odpowie22 DzU z 2014 r. poz. 502, 616 póź.zm.
23 DzU z 2011 r. nr 46, póź. 239.
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dzialności z tytułu akcji ratowniczej oraz finansowanie akcji w całości lub
w części objętej współdziałaniem. Umowa wyznacza zakres terytorialny
współdziałania w postaci całości albo administracyjnie wydzielonej części
terytorium państwa. W imieniu PSP uprawnionym do zawarcia umowy
o współdziałaniu w prowadzeniu akcji ratowniczej jest terytorialnie właściwy
komendant PSP(w każdym jednak przypadku wyłącznie w zakresie i w odniesieniu do własnej właściwości miejscowej). W odniesieniu do umów obejmujących zakresem terytorialnym obszar całego państwa podmiotem właściwym jest Komendant Główny PSP. Przedmiotem umowy o współdziałaniu
z PSP może być właśnie. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych.
Działania ratownicze w ramach w/w rodzajów akcji ratowniczych kierowane są interwencyjnie i taktycznie: Zauważalny jest tu pozytywny zbieg
obowiązków w ujęciu prawnym pomiędzy kierowaniem interwencyjnym
i taktycznym w postaci dublowania działań w obszarze organizowania łączności i wsparcia logistycznego. Na obu poziomach kierowania (tzn. zarówno interwencyjnym jak też taktycznym) prawo dopuszcza powołanie przez
kierującego „sztabu”, a jego zadania” objąć powinny zwłaszcza: szacowanie
sił i środków niezbędnych do ograniczenia lub likwidacji zagrożenia; analizowanie funkcjonowania łączności na potrzeby kierowania działaniami
ratowniczymi; analizowanie stanu zabezpieczenia logistycznego; analizowanie
stanu zabezpieczenia medycznego; analizowanie zużycia środków gaśniczych,
pochłaniających, neutralizatorów oraz zniszczenia sprzętu ratowniczego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem z dnia 31 lipca
2001 . uregulował szczegółowe zasady kierowania i współdziałania jednostek
ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym24. Owo
„współdziałanie” zdefiniowano w §5 ust. 1 rozporządzenia jako wzajemne
wsparcie logistyczne prowadzonych działań ratowniczych. Do jego realizacji
kierującemu akcją ratowniczą lub innym działaniem ratowniczym wyznaczono zakres kompetencji i wskazano przysługujące uprawnienia 25 Ograniczenia
i wyłączania tych uprawniana zawarte są w art. 24 ustawy o ochronie ppoż.
24 DzU 2001, nr 82, poz. 895.
25 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu

korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym. DzU z 1992 r.
nr 54, poz. 259, z poź.zm.
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Zmieniając przedmiot analizy w oparciu o kryterium podmiotowe, wskazać należy na przepisy dotyczące w tym zakresie obowiązków i uprawnień
Policji. Prawną podstawę logistyki udziału policji w WAR wyznacza art. 71
ustawy o Policji26. Na podstawie dyspozycji ust. 2 tegoż artykułu Komendant
Główny Policji – wykonując delegację ustawową – wydał 10 lutego 2006 r., Zarządzenie nr 118 w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy. Z kolei w odniesieniu
do szczególnego przypadku akcji wielopodmiotowych Policji i Sił Zbrojnych
RP w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku
publicznego, materia wsparcia logistycznego działań Policji została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji
oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego27. Mocą § 7 ust. 1.
Rozporządzenia wsparcie logistyczne odnośnych działań Policji realizuje
się z wykorzystaniem posiadanych i dostępnych do użycia w tym zakresie
środków własnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zakres
wsparcia logistycznego działań Policji jest ograniczony wymogami zachowania potencjału obronnego i gotowości bojowej Sił Zbrojnych. Realizację
wsparcia logistycznego działań Policji zapewnia na obszarze województwa
terytorialnie właściwy Komendant wojewódzki Policji, na większym, niż
województwo, obszarze Komendant Główny Policji – w przypadku działań
podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej. Komendant
wojewódzki albo Komendant Główny Policji pełni w odniesieniu do realizacji
wsparcia logistycznego działań Policji funkcje organu który określa zakres
wsparcia logistycznego Policji.
Kolejnym źródłem regulacji w badanym zakresie jest Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym28, która stanowi podstawę funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM). Wojewoda – w uzgodnieniami z: komendantem wojewódzkim PSP, komendantem
wojewódzkim Policji, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Komendantem Wojewódzkiego Obwodu Profilaktyczno‑Leczniczego, komendan26 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji DzU z 2014 r. poz. 24, 486, z poź.zm.
27 DzU 2013 poz. 1037, z poź.zm.
28 DzU 2006 nr 191 poz. 1410; DzU z 2013 r. poz. 757, 1245, 1635, z poź.zm.
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tem oddziału Straży Granicznej sporządza plan działania systemu w województwie na okres 3 lat i aktualizuje go. W ramach nadzoru tego systemu
PRM Minister właściwy do spraw zdrowia zatwierdza wojewódzki plan
działania systemu i jego aktualizacje oraz prowadzi kontrolę dysponentów
jednostek PRM. W odniesieniu do współpracy logistycznej podmiotów
PRM w ramach WAR zastosowanie znajdują przepisy art. 15 ust. 1. Ustawy
o PRM wskazujące jednostki, współpracujące z systemem PRM, którymi są
w szczególności: jednostki organizacyjne PSP, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG, inne jednostki podległe lub nadzorowane
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Z systemem PRM mogą też współpracować – na podstawie art. 15
ust 2 – społeczne organizacje ratownicze, jeżeli zostaną wpisane do rejestru
jednostek współpracujących z systemem.
Za fundamentalny, z punktu widzenia logistycznego wsparcia WAR
uznać zależy art. 9 Ustawy o ZK, w którym uregulowano szczegółowo zadania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Rządowy (RZZK),
który jest organem opiniodawczo‑doradczym tworzonym przy Radzie Ministrów, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. Warto przypomnieć,
że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jest centralnym organem ZK
wraz z Radą Ministrów, Prezesem Rady Ministrów oraz RZZK, a nadto
niepodporządkowanym żadnemu z resortów. Z kolei na podstawie art. 10
i 11 ustawy uregulowany został status i kompetencje RCB jako krajowego
centrum ZK, w którym, pełni rolę podmiotu koordynującego. Do zadań
RCB należy permanentna obsługa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów,
RZZK oraz Ministra właściwego ds. wewnętrznych w sprawach zarządzania
kryzysowego. W przedmiotowo istotnym zakresie niniejszego opracowania,
na uwagę zasługują sformułowane w art. 11 ustawy o ZK kompetencje RCB
w zakresie planowania cywilnego, które realizuje w drodze analizy zagrożeń
na podstawie informacji, które otrzymuje ze wszystkich krajowych centrów
ZK, organów admin. publ. oraz instytucji międzynarodowych. Stąd też rodzaj i zakres otrzymywanych i przetwarzanych przez RCB informacji jest
zbliżony do pełnego za co za tym idzie RCB jest podmiotem, który dysponuje najlepszym rozeznaniem w zakresie potrzeb logistycznych podmiotów
prowadzących WAR w poszczególnych rejonach państwa oraz optymalnych
i efektywnych sposobów i narzędzi realizacji tychże potrzeb.
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Przenosząc zakres prowadzonych rozważań z poziomu ponadresortowego,
jak ma to miejsce w przypadku RCB, na poziom resortowy należy wskazać na
normę kompetencyjną sformułowaną w art. 13 ust. 1 Ustawy o ZK, zgodnie
z którym Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, do których
zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
narodowego, w tym ochrony ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa, tworzą centra zarzadzania kryzysowego (CZK). W ustępie 2
przywołanego artykułu sformułowano katalog zadań, których obowiązek
realizacji został nałożony na CZK. W pkt. 5 ust. 2 komentowanego artykułu
wskazano, na obowiązek (także logistycznego) współdziałania CZK z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
W pkt. 7 ust. 2 art. 13 sformułowany został obowiązek realizacji zadań stałego
dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Zgodzić należy się z prezentowanym w literaturze prawniczej poglądem,
iż „administracja rządowa nie jest w stanie sama skutecznie przeciwdziałać
zagrożeniom”29 nawet jeżeli dysponuje rozbudowanym systemem administracji niezespolonej obejmującej służby, inspekcje i straże. W obowiązujących przepisach prawa uregulowany został rodzaj, zakres oraz sposób
wykonywania obowiązków organów administracji samorządowej w zakresie szeroko rozumianego ZK, ochrony infrastruktury krytycznej oraz OL,
a także poziomy i zakresy współdziałania tej administracji z innym i państwowymi i niepaństwowymi podmiotami w realizacji wskazanych zadań.
W tym szczególności kompetencyjne i merytoryczne powiązania oraz sposoby koordynacji działań z podmiotami odpowiedzialnymi za logistykę WAR.
W tym kontekście koniecznie należy wskazać na fakt, iż np. w Ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym pojęcie koordynacji literalnie
w ogóle się nie pojawia, to jednak posługując się terminem koordynacja na
gruncie prawa publicznego „w świetle nauki administracji jednak oczywiste
jest, że mieści się ona (koordynacja‑przyp. aut.) wszędzie tam, gdzie mówi
się o kierowaniu przez samorząd jakimiś sprawami, tudzież o wykonywaniu
przez samorząd1 określonych zadań publicznych, a zwłaszcza gdy w ustawie
jest mowa o zapewnianiu przez powiat <<wykonywania określonych w usta29 Zob, szerzej J. Czapska, Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa, (w:) J. Czapska (red.), Koordynacja działań
lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, Wyd. JAK, Kraków 2014, s. 10 i n.
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wach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży>>”30. Na marginesie wskazać można jeszcze przykład quasi koordynacji
polegającej na rozszerzaniu katalogu podmiotów, które będą realizowały
zadania w zakresie ochrony ppoż. ,w tym będą brały udział w WAR oraz
wspierały te akacje logistycznie. Przykładem jest unormowanie zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 września 2014 r.
w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek
ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo‑gaśniczego31.
W § 1 tegoż rozporządzenia określono które – w oparciu o kryterium celu
działania – jednostki ochrony przeciwpożarowej. mogą zostać włączone do
KSRG oraz wskazano w § 2 katalog przesłanek warunkujących owo włączenie.
Istotnym aktem prawnym, zawierającym regulację dotyczącą logistycznego (sensu largo) wsparcia WAR, jest ustawa z 7 lutego 2014 r. o udziale
zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach
lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej32 Przywołany akt prawny reguluje w art. 1 kwestię udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnym działaniu ratowniczym, które ma miejsce na terytorium RP a jest prowadzone przez
funkcjonariuszy PSP33. Zakres znaczeniowy pojęcia ”wspólne działanie
ratownicze” na gruncie komentowanego aktu prawnego jest równorzędny
z zakresem znaczeniowym pojęcia WAR. Pojęcie wspólnego działania ratowniczego, wyjaśnione jest w art. 2 ust 2 cyt ust. poprzez normę odsyłającą
do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakres przedmiotowy omawianej
ustawy, czyli przesłanki w oparciu o których spełnienie można wnioskować
o udział zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników we wspólnym dzia30 M. Mączyński, Koordynacja i współdziałanie w administracji (ze szczególnym uwzględnieniem szczebla powiatowego), (w:) J. Czapska (red.), Koordynacja.., s. 30. Art. 4
ust 2 in fine, Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym DzU 1998 nr 91
poz. 578, z poź.zm.
31 DzU 2014 poz. 1317, z poź.zm.
32 DzU 2014 poz. 295, z poź.zm.
33 W art. 1 ust. 2 sformułowane zostało wyłączenie podmiotowe obejmujące wspólne działania koordynowane przez FRONTEX (Europejską Agencję Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej)
lub Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.
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łaniu ratowniczym został unormowany w art. 3 cyt. ust., i zawężony został
do zbioru 6 enumeratywnie wyliczonych przesłanek.
Zasady koordynowania wspólnym działaniem ratowniczym oraz nadzoru
nad nim zostały wskazane w przedmiotowej ustawie w art. 6 w zw. z art. 7.
Ponadto zgodnie z art. 10 ust 3 komentowanej ustawy do kierującego wspólnym działaniem ratowniczym stosuje się przepis art. 21 ust. 2 ustawy PSP.
Omówiona ustawa stwarza prawne podstawy do wykorzystywania pracy
zagranicznych funkcjonariuszy i pracowników oraz pojazdów i środków
transportowych jako wsparcia logistycznego WAR prowadzonych na terytorium RP, tworząc kompleksowe i dobrze dostosowane do potrzeb służb
biorących udział w WAR narzędzie prawne. W tym też zakresie stwierdzić
należy brak potrzeby działań prawodawczych a także brak konieczności
nowelizacji lub derogacji obowiązujących przepisów prawa.
Zwieńczeniem przedmiotowego badania jest analiza przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu
przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji
uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych 34. Akt ten stanowi
najlepszy przykład poprawnie skonstruowanego tekstu prawnego, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz prakseologią działania służb
ratowniczych. Jest syntetyczny, zrozumiały i jasny (nie budzi wątpliwości
interpretacyjnych) oraz zupełny (czyli pozbawiony luk prawnych). Z punktu
widzenia merytorycznego celu przedmiotowej analizy, wskazać należy na
przydatność przepisów tegoż aktu dla logistycznego zabezpieczenia WAR
prowadzonych na morzu. W tytule rozporządzenia oraz w jego poszczególnych przepisach mowa jest o „wykonywania zadań poszukiwania i ratowania
życia”, które uznać należy za desygnat pojęcia akcja ratownicza, a relacja
34 Rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu
przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień
członków ochotniczych drużyn ratowniczych (DzU 2013 poz. 552, z poź.zm.). Zob.
także Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim (DzU 2015
poz. 611, z poź.zm.).
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zakresu znaczeniowego pojęcia „akcja ratownicza” do pojęcia „wykonywanie
zadań poszukiwania i ratowania życia” to relacja nadrzędności.
Podmiotami wykonawczymi wspomnianych zadań są te, które prawodawca wskazał w tytule rozporządzenia a następnie skonkretyzował ich
obowiązki, zakres i sposoby realizacji tych obowiązków oraz tryb i formy
działania. W paragrafie 1 ust . 1 komentowanego aktu, wskazano na permanentny tryb działania jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (zwane Służbą SAR), który ma stworzyć podstawę
do skutecznej realizacji obowiązków ratowniczych a w ust. 2. wskazane
zostały znamiona realizacji obowiązku logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych na morzu w permanentnym trybie działania o reżimie
podwyższonej gotowości. A zatem paragraf 1 dotyczy strony przedmiotowej (w tym logistycznego wsparcie) wykonywania zadań w przywołanym
zakresie. Z kolei w paragrafach 3, 4 i 5 uregulowane zostało wykonywanie
zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu od strony podmiotowej.
Wskazano, którymi zadaniami lub jakimi ich rodzajami kierują poszczególne
podmioty (§ 3) oraz w szczegółowy sposób uregulowane zostały obowiązki/
zadania koordynatora działania ratowniczego lub poszukiwawczego (§ 4),
przy czym katalog tych obowiązków ma charakter wyliczenia przykładowego
a nie enumeratywnego, a także rodzaj i zakres jego współpracy z innymi
służbami, czyli koordynacja działań wielopodmiotowych (§5).
Omówiony i skomentowany akt prawny uznać należy za swoistego rodzaju wzorzec, który powinien być stosowany we wszystkich regulacjach
z zakresu przeprowadzania WAR lub długotrwałych akcji ratowniczych,
gdyż w poprawny, zupełny i jasny sposób wskazuje uprawnieninia podmiotów kierujących tymi akcjami, zakres ich działania oraz współdziałania (koordynacji) oraz tryb i reżimy funkcjonowania. Z wymienionych
powodów brak podstaw do formułowania w badanym zakresie postulatów
de lege ferenda (postulatów dotyczących przyszłych interwencji prawodawczych). Treść regulująca przepisów ostatniego ze skomentowanych aktów
prawnych w zestawieniu z treścią aktów omówionych uprzednio pozwala
na sformułowanie wniosku, iż w analizowanym obszarze badawczym, czyli
w zakresie logistycznego zabezpieczenia WAR oprzyrządowanie prawne jest
adekwatne merytorycznie i funkcjonalnie do rodzaju i zakresu regulowanej
prawnie materii.
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Wnioski
Reasumując, brak jest prawnej regulacji wskazującej podmiot wiodący w ramach WAR, dlatego należy postulować podustawową regulację wskazującą na
podmiot wiodący. Jeśli można zgodnie że zweryfikowaną hipotezą nie podjąć
działań na rzecz wytworzenia specjalnej regulacji w odniesieniu do WAR
to nie można akceptować utrzymania stanu braku procedur w odniesieniu
do współpracy służb w akcjach wielopodmiotowych. Wskazane procedury
mogę być tylko i wyłącznie efektem praktyki.
Sformułowana na początku hipoteza badawcza, została poddana próbie
falsyfikacji35, w rezultacie czego okazało się, że nie jest ona fałszywa, a następcze zastosowanie kolejnych reguł wnioskowań prawniczych, w tym reguł
inferencyjnych36, doprowadziło to do pozytywnej weryfikacji tejże hipotezy.
Wniosek z przeprowadzonego badania brzmi: optymalizacja prawnego zabezpieczenia logistyki WAR poprzez wytworzenie nowego kompleksowego
systemu regulacji prawnych jest w obecnym stanie niepożądana. Należy
dążyć do doskonalenia istniejącego instrumentarium prawnego, cząstkowego
w przypadku ujawnienia takich potrzeb, eliminowania sprzeczności i luk,
traktując znane użytkownikowi instrumentarium prawne, za pożądane
otoczenie prawne logistycznego zabezpieczenia WAR.
Wniosek końcowy: konieczne jest regularne i częste prowadzenie ćwiczeń WAR ze szczególnym uwzględnieniem segmentu prawnego, wnioski
z ćwiczeń powinny podlegać prawniczemu audytowi, niezależnemu od oceny
ćwiczeń. Dokonanie dużej zmiany prawa byłoby źródłem zagrożenia obni35 Falsyfikacja (ang. falsification) stanowi odmianę jednego z rozumowań zwanego spraw‑
dzaniem. Termin ten rozpowszechniony został za sprawą krytycznego racjonalizmu
Karla Poppera i obecnie stanowi podstawę metody naukowej. Falsyfikowalne (ang. falsifiability) są te twierdzenia czy teorie, które mogą zostać obalone przez doświadczenie,
przy czym pojęcia doświadczenia nie można zawężać jedynie do empirii. Szerzej na
temat popperowskiej koncepcji filozofii nauki oraz czterech generalnych zasad logiki
odkrycia naukowego zob. Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego ( przeł. Urszula
Niklas), PWN, Warszawa 1977, s. 35 i n. .
36 Szerzej na temat reguł inferencyjnych zob. Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia
prawoznawstwa, PWN 1974, s. 112–113 i n ,oraz s. 146 i n.
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żenia poziomu gotowości bojowej służb do czasu wytworzenia i utrwalenia
nowych nawyków (schematów postępowania).
Użyte skróty:
BBN – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
CPR – Centra Powiadamiania Ratunkowego
CZK– Centra Zarządzania Kryzysowego
KSRG – Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
OL – Ochrona Ludności
PSP – Państwowa Straż Pożarna
Ppoż – przeciwpożarowy
RCB – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
RZZK – Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Służba SAR – jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa
SWD PSP – Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
WAR – Wielopodmiotowa(e) Akcja(e) Ratownicza(e)
ZK – Zarządzanie Kryzysowe
ZSR – Zintegrowany System Ratowniczy
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Globalizacja ryzyka – wyzwaniem dla badań
nad bezpieczeństwem
Streszczenie
W artykule podjęto problem globalizacji ryzyka, jako szczególnego wyzwania dla
zapewnienia współczesnemu społeczeństwu bezpieczeństwa w wielu wymiarach, zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego. Biorąc pod
uwagę wielowymiarowość i wieloobszarowość bezpieczeństwa, w artykule odniesiono
się do bezpieczeństwa przed skutkami zagrożeń i stwarzania przez te zagrożenia
ryzyka wynikających z procesów powszechnej globalizacji. Wychodząc z założenia,
że przyspieszenie procesów globalizacyjnych spowodowało, iż mamy obecnie do
czynienia z ryzykami globalnymi, w artykule starano się wymienić najważniejsze
z nich i wskazać główne ich cechy. Treści artykułu koncentrują się zwłaszcza na
ryzykach wynikających z dynamicznego rozwoju technologicznego oraz wzrostu
współzależności międzynarodowych społeczeństw; omówiono w nim także kwestię
nasilania się katastrof naturalnych i ich skutków stanowiących zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi oraz mienia. W artykule postawiono tezę, że wobec globalizacji ryzyka,
badania nad bezpieczeństwem mogą stanowić podstawowy mechanizm pozwalający
na zapewnienie relatywnej stabilności rozwoju społeczno‑ekonomicznego świata.
Słowa kluczowe: globalizacja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, ryzyko,
zagrożenia globalne, badania nad bezpieczeństwem

Risk Globalization – a Challenge to Research on Safety
Abstract
The article discusses the problem of risk globalization as a special challenge to
guarantee the internal and external security for the society. Considering multidimensional and diversity of safety, the article concerns the safety against the results
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of the threats as well as generated risks resulting from the universal globalization.
Assuming the fact that the fast rate of globalization has caused the variety of global
risks, the article presents the most important of them and describes their features.
The paper mainly deals with the risks resulting from the rapid development of
technology as well as the increase of international societies interrelationship. It
also presents the increase of natural disasters and their results posing the threat to
people’s life, health and property. It presents the idea, that facing the globalization,
the basic mechanism to provide relative stability of contemporary world development is to carry on the research on safety.
Keywords: globalization, safety, internal security, risk, global threats, research on
safety

1. Wstęp
Ponad dwadzieścia lat temu niemiecki socjolog Ulrich Beck w swojej książce pt. „Społeczeństwo ryzyka” [1, s. 11] postawił tezę, że wszyscy żyjemy
w społeczeństwie ryzyka. W wywiadzie udzielonym J. Żakowskiemu dla
Polityki [2] stwierdził, że obecnie żyjemy w społeczeństwie globalnego ryzyka. Przyjmując tę tezę jako wiarygodną, na pytanie „czy możemy mówić
o ekspansji ryzyka?”, odpowiedź wydaje się oczywista. Uznając, że żyjemy
w społeczeństwie globalnego ryzyka, należy poprzez zdefiniowanie jego
postaci i uwarunkowań występowania dowieść, że mamy do czynienia z sytuacją ekspansji ryzyka i jego wpływu na rozwój współczesnego świata,
zagrażającemu bezpieczeństwu jego społeczeństw.
Czym jest zatem ryzyko? Intuicyjnie, pojęcie ryzyka jest zrozumiałe
dla każdego, bowiem powszechnie kojarzy się ono z zagrożeniem. Ryzyko
związane jest z otoczeniem człowieka, z pełnym obszarem jego działalności
i funkcjonowania w otoczeniu, a więc zarówno w środowisku naturalnym,
jak i cywilizacyjnym. Przyjmując tezę, że ryzyko intuicyjnie utożsamiane
jest z zagrożeniem, można więc uznać, że odnosi się zarówno do jednostki,
jak i grupy społecznej, społeczności lokalnej, kulturowej, etnicznej, wyznaniowej, a także narodowej i wreszcie międzynarodowej. Każda z takich grup
społecznych, jak i każdy człowiek postrzega ryzyko w sposób właściwy tylko
dla siebie, biorąc pod uwagę subiektywny stosunek do niego.
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Skoro ryzyko intuicyjnie postrzegane jest jako zagrożenie, należy podjąć próbę wskazania tych zagrożeń, które mogą i powodują ekspansję tego ryzyka. Aby
to uczynić, należy najpierw dokonać ogólnej charakterystyki zmian globalnych
czy też charakterystyki globalizacji jako procesu toczącego się we współczesnym
świecie. W pierwszej kolejności zajmijmy się jednak ryzykiem i jego istotą.
Jeżeli intuicyjnie, ryzyko kojarzone jest z zagrożeniem, a każde zagrożenie jest w sposób oczywisty zdarzeniem niepożądanym, to możemy przyjąć,
że „ryzyko jest miarą możliwych strat będących iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i ilości konsekwencji tego zdarzenia”. Jest to definicja ryzyka wg europejskiej normy EN‑292‒1. Zasady oceny
ryzyka [3]. Definicja ta wyraźnie wskazuje na skutki ryzyka w postaci szkody.
Według takiej definicji, konsekwencją zdarzenia niepożądanego może być
tylko szkoda w postaci wymiernych strat materialnych, jak i niematerialnych,
a przede wszystkich ofiar w ludziach i szkód w ich zdrowiu. Z tego też względu tylko takie ryzyko jest przedmiotem zainteresowania organów państwa,
instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, które
w swoich statutowych działaniach mają ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska naturalnego. Tak rozumiane ryzyko jest ponadto kategorią ekonomiczną, która musi być uwzględniana w rozwoju gospodarczym
państwa. Czyli ryzyko jest postrzegane jako zdarzenie przynoszące straty.
Z tego też względu opracowywane są odpowiednie systemy zabezpieczania
się przed tego typu ryzykiem. We współczesnych państwach funkcjonują
systemy bezpieczeństwa przed skutkami katastrof naturalnych i cywilizacyjnych. Opracowywane są algorytmy postępowania, prowadzone badania
w kierunku określenia odpowiednich narzędzi i metod zarządzania takim
ryzykiem. Jednak warto zaznaczyć, że w teorii ryzyka, a zwłaszcza w teorii zarządzania ryzykiem, występują także możliwości uzyskania korzyści
w wyniku zaistnienia, zmaterializowania się ryzyka, ale nie takie podejście
do ryzyka jest przedmiotem niniejszych rozważań.
Nawiązując do tytułu artykułu należy zatem przyjrzeć się, jak proces
globalizacji generuje takie ryzyko, które powoduje straty i szkody.
2. Pojęcie globalizacji
Globalizacja obejmuje bardzo zróżnicowany i szeroki zbiór procesów przeobrażeń światowego społeczeństwa. W literaturze nie ma jednoznacznej
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definicji pojęcia „globalizacja”. Można spotkać rozumienie globalizacji
jako najbardziej zaawansowanej formy umiędzynarodawiania działalności
gospodarczej, oddziaływania na różne sfery życia społeczeństwa poprzez
umiędzynarodowienie rynków, kapitału, kultury, finansów czy też, zapewnienie pokoju poprzez powiązanie ze sobą rożnego rodzaju podmiotów życia
międzynarodowego. Globalizacja jest międzynarodową współzależnością
ekonomiczną, integracją w skali globalnej (światowej), a niektórzy uważają
także, że jest to tzw. „macdonaldyzacja”, czyli uniformizacja modelu konsumpcji masowej [4, s. 6 i nast.]. Z kolei przeciwnicy procesu globalizacji
uważają ten proces za narzędzie przy pomocy którego mała grupa tzw. oligarchów, kontroluje całe społeczeństwa. Globalizacja jako proces jest jednym
z największych wyzwań przed jakimi stoi współczesna cywilizacja. Jest nieuchronna i, nie ma dla niej alternatywy – problemem jest tylko możliwość
sterowania nią, zwłaszcza jeżeli przyjmiemy, że „globalizacja jest procesem
wielowymiarowym, wieloaspektowym, obejmującym obszar polityki, gospodarki, demografii, technologii, informacji, ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego, kultury, religii, cywilizacji i wszystkich innych
dziedzin i obszarów życia społeczno-gospodarczego świata” [5].
Biorąc te przykładowe spojrzenia na proces globalizacji, można postawić
tezę, że globalizacja sprzyja rozwojowi wielu dziedzin życia społeczeństw
świata, a i jednocześnie zagraża tym społeczeństwom. Analogicznie, można
powiedzieć, że procesy globalizacji sprzyjają powstawaniu zarówno korzyści,
jak i zagrożeń, czyli że teza o ekspansji ryzyka w konsekwencji zmian globalnych jest tezą słuszną. Rozwijając ją, można wyodrębnić pewne obszary
(trendy) globalizacyjne, których przemiany z jednej strony umożliwiają uzyskanie potencjalnych korzyści, lecz z drugiej strony niosą ze sobą zagrożenia.
Są one tym bardziej groźne, że globalizacja oznacza tworzenie nowego typu
powiązań pomiędzy państwami, społeczeństwami, przedsiębiorstwami, które powodują, że wydarzenia, decyzje i działania występujące w jednej części
świata mają znaczące konsekwencje dla pojedynczych osób, całych grup
a nawet społeczeństw w odległych regionach globu [6, s. 8]. Przedmiotem
globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne, technologie, badania,
rozwój wiedzy, modele i style życia, regulacje prawne itp. Biorąc to pod uwagę obszary globalizacji, można usystematyzować w pewne grupy (2.1–2.5).
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2.1. Obszar gospodarczy
W obszarze gospodarczym zmiany globalne charakteryzują przede wszystkim procesy integracji regionalnej wyrażające się otwartością rynków, wielopłaszczyznowością współpracy, rozwojem międzynarodowych organizacji
gospodarczych. Wynikają z tego wzajemnie uzależnione systemy finansowe
i walutowe, powodujące powstanie różnic w rozwoju regionalnym. Może to
sprzyjać powstawaniu dużej luki rozwojowej, która mogłaby doprowadzić do
wojny gospodarczej, protekcjonizmu, a w ich rezultacie do konfliktów polityczno-gospodarczych, wyzwalających wiele ryzyk, np. ryzyko recesji, wzrostu
bezrobocia, załamania finansów publicznych itp. [7, s. 11].
2.2. Obszar technologiczny
W obszarze technologicznym zmiany globalne wynikają z bardzo dynamicznego postępu naukowo-technicznego. Pod wpływem nowych, wysoko
zaawansowanych technologii dokonują się zasadnicze zmiany w infrastrukturze i bazie wytwórczej. Dzięki nowym technologiom następuje
dynamiczny wzrost geograficznego zasięgu, różnorodności i intensywności
działań korporacji transnarodowych [8, s. 22 i nast.]. W wyniku postępu
naukowo-technicznego i rozwoju technologii rodzi się społeczeństwo informacyjne. Zmiany globalne powodują, że w pojęciu technologii zawiera
się zarówno aspekt materialny (maszyny, urządzenia itp.), jak i aspekt niematerialny (doświadczenie, zdolności organizacyjne, menedżerskie itp.).
Transfer technologii sprzyja wzrostowi gospodarczemu, poprawia jakość
życia, upowszechnieniu i innowacyjności. Ale transfer technologii redukuje też miejsca pracy, powoduje zmiany społeczne, kulturowe, ale także
zagrożenia dla środowiska, a tym samym stwarza ryzyko dla zdrowia i życia
ludzi oraz mienia. Wielokrotnie nowoczesne systemy technologiczne pozostawiają daleko poza sobą odpowiednie systemy bezpieczeństwa, w tym np.
systemy bezpieczeństwa w środowisku pracy. Rozwój technologii wymusza
prowadzenie badań nad zastosowaniem odpowiednich systemów bezpieczeństwa tych technologii.
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2.3. Obszar kulturowy
Zmiany globalne w produkcji, technologii, obrocie handlowym, konsumpcji,
poprzez rozszerzenie się wspólnego rozumienia paradygmatu zrównoważonego i trwałego rozwoju, rozszerzenie uniwersalnej tożsamości kulturowej ludzkości, powodują, że powstają straty w zróżnicowaniu kulturowym.
Zmiany globalne powodują zagrożenia utraty własnej tożsamości, powstaje
potrzeba ponownego kulturowego samookreślenia się w kręgu własnej wyraźnie oddzielonej wspólnoty [9, s. 49 i nast.]. Wywołują one też określone
konsekwencje społeczne, bowiem z jednej strony włączają całe społeczeństwa
i kraje w jeden system gospodarki rynkowej, z drugiej strony wywołują
„dezintegrację” przestrzeni społecznej, tworząc tzw. mieszanki socjologiczne,
które mogą wywoływać wzrost zagrożeń terrorystycznych oraz nasilenie się
konfliktów etnicznych ideologicznych i religijnych.
2.4. Obszar polityczny
Zmiany globalne wywołują powstawanie globalnych inicjatyw i instytucji
umożliwiających moderowanie przemian współczesnego świata. Następuje rozwój globalnych organizacji pozarządowych, lecz także nielegalnych,
niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych, w postaci
np. grup terrorystycznych, podważających porządek społeczno‑polityczny
[10, s. 55 i nast.].
2.5. Obszar środowiskowy
Środowiskowy obszar zmian globalnych można rozpatrywać w wymiarze
zasobów surowcowych, jak i niszczenia środowiska naturalnego. Zasoby
surowcowe w miarę ekspansji technologii będą ulegać wyczerpywaniu. To
z kolei powoduje poszukiwanie alternatywnych źródeł energii i metod przetwarzania surowców wtórnych, aby uniezależnić się od zasobów nieodnawialnych. Powszechnie wiadomo, że gospodarka rozwija się kosztem środowiska. Przetwarzanie zasobów powoduje „zatruwanie”, zanieczyszczanie
środowiska. W ten sposób pogarszają się warunki bytowania człowieka, stan
zdrowia publicznego itp. Na całym świecie zwiększyła się częstotliwość i siła
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występowania klęsk żywiołowych: powodzi, huraganów, susz, nieurodzajów.
Chociaż postęp technologiczny pozwala na ograniczanie zanieczyszczeń i podejmowanie skutecznych działań w zakresie ochrony środowiska, to mimo
wszystko zminimalizowanie zagrożeń dla ludzkiego życia i zdrowia jest
bardzo często niemożliwe. Można zatem postawić tezę, że zmiany globalne
owocują rozwojem nowych zagrożeń, a tym samym sprzyjają powstawaniu
ryzyk dla społeczeństwa światowego.
3. Ryzyka, jakie niesie globalizacja
3.1. Katastrofy naturalne
Środki masowego przekazu prawie codziennie informują o różnego rodzaju
kataklizmach, które nawiedzają różne regiony świata. Naukowcy badający
zmiany klimatyczne na ziemi, jednomyślnie skłaniają się do stwierdzenia,
że gwałtowne zjawiska atmosferyczne: wielkie opady atmosferyczne, ekstremalne temperatury powodujące susze oraz mrozy, a także huragany i cyklony
są w większości przypadków skutkami tzw. efektu cieplarnianego, będącego
rezultatem rozwoju cywilizacji przemysłowej.
Katastrofalne susze regularnie nawiedzają wiele regionów świata, powodujące tragiczne skutki dla poziomu bytowego ludności żyjącej na tych
terenach. Susze powodują też zagrożenia pożarowe, np. w lasach i na stepach.
Charakterystyczne dla obecnych zmian klimatu jest również obserwowane
od wielu lat pojawianie się katastrofalnych huraganów. Globalny wzrost
średniej temperatury powoduje także uwolnienie się wody z wysokogórskiej
pokrywy lodowcowej, co w połączeniu z prowadzoną od lat wycinką górskich
lasów, może mieć wpływ na katastrofalne powodzie. Pozbawione roślinności
stoki nie zatrzymują wody, są narażane na erozję i stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców górskich miasteczek i wiosek również ze względu na
lawiny śnieżne i błotne. Innym zjawiskiem klimatycznym, mającym swoją
genezę w dynamicznym rozwoju technologii są tzw. kwaśne deszcze.
Według Raportu Swiss Re w 1970‒2000 w wyniku katastrof naturalnych
śmierć poniosło około 500 000 osób, a w latach 2001–2015 około 350 000
osób. [11]
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3.2. Katastrofy techniczne
Zdarzeniami zaliczanymi do katastrof technicznych należą te, które zostały
spowodowane przez człowieka. W ostatnim czterdziestoleciu zaobserwowano systematyczną tendencje wzrostową. katastrof technicznych, spośród
których można wymienić kilka najbardziej tragicznych w swoich skutkach:
• Windscale (Wlk.Brytania) 1976r. wyciek radioaktywnego jodu – 33 ofiary
śmiertelne,
• Seveso (Włochy) wyciek dioksyny w zakładach chemicznych – bardzo
duże obszarowo skażenie terenu,
• San Carlos (Hiszpania) 1978 r. wypadek podczas transportu polipropylenu – ponad 200 ofiar śmiertelnych,
Nowosybirsk
(b. ZSRR) 1979 r. emisja substancji chemicznej – ponad
•
300 ofiar śmiertelnych,
• Tree Mile Island (USA) 1979 r. awaria w elektrowni atomowej – ponad
200 osób ewakuowano,
Caracas
(Wenezuela) 1982 r.wybuch benzyny w rurociągu – 300 ofiar
•
śmiertelnych,
• Tacoa (Kolumbia) 1983 r. pożar składu benzyny – 153 ofiary śmiertelne,
• Egipt 1983 r. wypadek podczas transportu węglowodorów na Nilu – 317
ofiar śmiertelnych,
• Meksyk 1984 r. eksplozja zbiorników z gazem – 500 ofiar śmiertelnych,
• Cabatao (Brazylia) 1984 r. wybuch benzyny w rurociągu – 500 ofiar
śmiertelnych,
Bhopal
(Indie) 1984 r. emisja izocyjanu metylu do atmosfery – około
•
4000 ofiar śmiertelnych,
• Bazylea (Szwajcaria) 1986 r. odprowadzenie do Renu toksycznych herbicydów, zamknięcie większości ujęć wody pitnej – klęska ekologiczna,
• Czernobyl (b. ZSRR) 1986 r. emisja substancji radioaktywnych do atmosfery – 31 ofiar śmiertelnych,
• Kujbyszew (b. ZSRR) 1989 r. eksplozja rurociągu gazowego w czasie
przejazdu pociągu – 500 ofiar śmiertelnych,
• Guadalajara (Meksyk) 1992 r. wybuch gazu – 250 ofiar śmiertelnych,
• Senegal 1992 r. eksplozja transportu amoniaku – 800 ofiar śmiertelnych.
Tendencja wzrostowa liczby katastrof technicznych wynika przede
wszystkim z przyspieszonego i niezrównoważonego rozwoju technologicz-
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nego i gospodarczego, zwłaszcza w krajach biedniejszych, nastawionych na
rozwój kosztem bezpieczeństwa ludności i środowiska. Rozwój gospodarczy
oznacza też intensyfikację transportu materiałów niebezpiecznych, co przy
przeładowanych arteriach lub bardzo słabej infrastrukturze komunikacyjnej
może prowadzić do rożnych katastrof, których skutki wykraczać mogą poza
obszar regionu czy nawet jednego państwa.
Według wspomnianego Raportu Swiss Re, w 2015 roku w wyniki katastrof
technicznych zginęło 6994 osób na przestrzeni lat 1970–2015 około 40 000 osób.
3.3. Epidemie
Zazwyczaj przyjmuje się, że epidemie są zagrożeniem tradycyjnym, gdyż
choroby, takie jak dżuma czy cholera niejednokrotnie w historii świata
dziesiątkowały populację ludzką. W wyniku procesu globalizacji epidemie
takie mogą mieć jednak charakter globalny, a nie miejscowy, jak jeszcze wiek
temu. Na ten globalny charakter epidemii, która może być zagrożeniem dla
funkcjonowania społeczeństwa XXI wieku, mają wpływ dwa podstawowe
elementy. Pierwszy to masowa, lotnicza, komunikacja międzykontynentalna. Dzięki gęstej sieci połączeń lotniczych mikroby chorobotwórcze mogą
w ciągu kilkunastu godzin przemierzać wszystkie kontynenty na całym
świecie i zainfekować tysiące osób.
Drugim z elementów, który może mieć wpływ na globalny charakter epidemii, są media przekazujące na bieżąco informacje z każdego zakątka kuli
ziemskiej. Przekazy z widokiem setek czy tysięcy ludzi umierających na nową
nieznaną dotychczas chorobę mogą wywołać nieprzewidziane reakcje ludzi,
wprowadzać panikę i chaos. Dochodzić może do grabieży aptek, ataków zorganizowanych grup przestępczych na szpitale, konwoje z lekami, itp. incydenty,
nie mówiąc już o chaosie w funkcjonowaniu gospodarki regionu, państwa
czy nawet grupy państw dotkniętych taką epidemią [12]. W tym kontekście
należy także podkreślić, że epidemie mogą być wywoływane działaniami
terrorystycznymi z użyciem chorobotwórczych mikrobów [13, s. 16 i nast.].
3.4. Terroryzm
Zjawisko terroryzmu, które do niedawna było zjawiskiem lokalnym, obecnie
stało się już problemem międzynarodowym. Terroryzm jest jednym z tych
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zjawisk współczesnego świata, które potencjalnie mogą godzić w systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i państwowego. Terroryzm
ma zarazem charakter „wszechogarniający i wszechobecny” [14, s. 59 i nast.],
bowiem dotyczy zarówno krajów wysokorozwiniętych, jak i rozwijających
się. Analitycy problematyki terroryzmu są zdania, że zdefiniowanie pojęcia
„terroryzm” jest bardzo trudne [14]. Niemniej jednak przyjmuje się, że terroryzm to motywowane ideologicznie, planowe i zorganizowane działanie
terrorystów (pojedynczych osób lub grup zorganizowanych), podejmowane
w celu wymuszenia od społeczeństwa, władz państwowych lub innych podmiotów życia społeczno‑gospodarczego, określonych zachowań i świadczeń;
to działanie często naruszające dobra osób postronnych, realizowane bezwzględnie, zwykle z zaskoczenia, za pomocą podstępnych i wyrafinowanych
środków przemocy [14]. Terroryzm może być zatem źródłem wielu sytuacji
kryzysowych, a jego atrybutem są ryzyka dotykające różnych podmiotów
i przedmiotów sceny państwowej i światowej, pojedynczych osób, grup,
społeczności, nacji, dóbr materialnych, środowiska itp. Skutki terroryzmu
dotyczą także organizacji i instytucji o charakterze ochronnym (zakłócanie
funkcjonowania systemów ratowniczych) a mogą być także odczuwane przez
cały system gospodarczy regionu, państwa lub nawet grupy państw co może
generować nowe ryzyka.
3.5. Wrażliwość współczesnych społeczeństw
Wrażliwość współczesnych społeczeństw jako nowe zagrożenie, które może
występować w skali globalnej pojawiło się dosyć niedawno jako swoistego
rodzaju skutek szeroko upowszechnionych zdobyczy rozwoju cywilizacji.
Zagrożenie to polega na braku przystosowania społeczeństw do anomalii
pogodowych oraz skutków awarii w infrastrukturze technicznej. Zagrożenia
spowodowane wrażliwością społeczeństwa jest bardziej niebezpieczne w swoich skutkach w odniesieniu do awarii w infrastrukturze technicznej a przede
wszystkim w tzw. infrastrukturze krytycznej, umożliwiającej w większości
przypadków normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Awarie sieci zasilania
w energię elektryczną, powodują że telekomunikacja, transport miejski (chociaż nie tylko bo i transport kolejowy), bankowość itp. systemy obsługujące
funkcjonowanie społeczeństwa, przestają funkcjonować.
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3.6. Zagrożenia wynikające ze współzależności
Współzależność wielu dziedzin życia współczesnego świata w dobie globalizacji jest zjawiskiem powszechnym. Dzieje się to przede wszystkim wskutek
powiązań wszystkich dziedzin więzami teleinformatycznymi.
Po raz pierwszy zwrócono na to uwagę pod koniec XX wieku, w trakcie
analizowania sytuacji jaka może się zdarzyć w systemach komputerowych
przy odczytaniu daty 01.01.2000 i nazwano to zdarzenie „syndromem 2000
roku”. Jednak się okazało (poza nielicznymi przypadkami), to nic szczególnego się nie wydarzyło. Pomimo tego, to sam fakt współzależności systemów informatycznych skłonił jedną z agencji NATO, jaką jest Komitet
ds. Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa, do podjęcia odpowiednich badań tego problemu [15]. Przeprowadzone badania w tym obszarze pozwoliły
na wyselekcjonowanie krytycznych elementów o charakterze globalnym
funkcjonowania społeczeństwa opartego na współzależności.
Elementami tymi są przede wszystkim:
• telekomunikacja,
• transport rurociągowy,
• systemy wodociągowe,
• sieci transportowe,
• agendy rządowe,
• agendy wojskowe,
• służby ratownicze.
Są to więc elementy infrastruktury krytycznej, której instytucjonalna
ochrona jest w fazie rozwoju.
Wszystkie te elementy krytyczne funkcjonują w oparciu o współzależne
systemy informatyczne. Uszkodzenie takiego systemu w każdym przypadku
spowoduje totalny chaos w dotychczasowym funkcjonowaniu takich instytucji, organizacji i usług.
Systemy informatyczne mogą być uszkodzone również celowo, przez
zorganizowane grupy przestępcze a nawet grupy terrorystyczne.
4. Wnioski
Przeprowadzona analiza jednoznacznie pozwala stwierdzić, że najbliższa
przyszłość nie pozostawia złudzeń co do rozwoju i globalizacji zagrożeń.
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Analizując trendy światowego, globalnego rozwoju można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że narastać będą w swoim wymiarze:
• katastrofy naturalne i techniczne,
• epidemie,
• międzynarodowy terroryzm,
• wrażliwość społeczeństw na zakłócenia funkcjonowania infrastruktury
krytycznej,
• ilość elementów funkcjonowania infrastruktury zarządzającej globalizowanym światem.
Co z tego wynika? Jakie powstają wyzwania?
• znaczenia nabiera problem ochrony ludności cywilnej i rozwój systemów
ratowniczych,
• istnieje konieczność odejścia od tradycyjnych podziałów na zagrożenia
militarne i niemilitarne,
• konieczna jest zmiana podejścia do problematyki ratownictwa i utworzenie jednego
• powszechnego systemu ratowniczego gwarantującego zagrożonej ludności
w miarę normalne funkcjonowanie,
• występuje pilna konieczność ścisłej współpracy międzynarodowej zarówno w zakresie monitorowania zagrożeń jak i minimalizowania ich
skutków,
• wypracowanie optymalnych systemów niesienia pomocy krajom poszkodowanym,
centralizacja
odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo wewnętrzne.
•
5. Podsumowanie
Analizując trendy globalnego rozwoju, można powiedzieć, że zagrożenia
będą nieuchronnie narastać. Wobec tego znaczenia nabiera problem ochrony
ludności cywilnej i rozwój systemów ratowniczych, istnieje konieczność
odejścia od tradycyjnych podziałów na zagrożenia militarne i niemilitarne
i zmiany podejścia do problematyki ratownictwa ze skupieniem szczególnej
uwagi na zagwarantowanie zagrożonej ludności w miarę normalnego funkcjonowania. Występuje pilna potrzeba ścisłej współpracy międzynarodowej
zarówno w zakresie monitorowania zagrożeń, jak i minimalizowania ich
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skutków, oraz wypracowania optymalnych systemów niesienia pomocy
krajom poszkodowanym. Należy wreszcie dokonać centralizacji odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo wewnętrzne swoich społeczeństw.
W tym kontekście bezpieczeństwo w ogóle a bezpieczeństwo wewnętrzne, które definiowane jest jako „stan utrzymania zdolności państwa do
reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia oraz mienia
i środowiska, związanych z naruszeniem porządku prawnego, skutkami klęsk
żywiołowych w postaci katastrof naturalnych i technicznych” w szczególności, staje się jednym z zasadniczych elementów bezpieczeństwa ogólnego
współczesnego świata, częścią szerszego zjawiska związanego z kontrolą
czasu, które można nazwać „kolonizacją przyszłości”. Ryzyko i próby jego
szacowania mają fundamentalne znaczenie dla takiej „kolonizacji przyszłości”, dlatego badanie ryzyka może dużo powiedzieć o istocie nowoczesnego
świata. Stawką takich badań jest zmniejszenie zagrożeń dla życia jednostki
poprzez tworzenie instytucjonalnie ograniczonych obszarów ryzyka a nawet
kontrolę ryzyka pomimo istnienia niestabilnej „atmosfery ryzyka”.
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System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
Streszczenie
W artykule omówiono funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego
w Polsce (PRM) poprzez przedstawienie zarysu historycznego powstawania oraz
funkcjonowanie tego systemu. Artykuł zakończono sformułowaniem, że Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w Polsce możemy zaliczyć do dobrze
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funkcjonujących. Aby utrzymywać ten stan, należy ciągle modyfikować, unowocześniać
i podążać za nowoczesnymi technologiami i rozwojem nauki. Tylko sprawnie działający
system zaowocuje zmniejszeniem śmiertelności wśród potrzebujących pomocy.
Słowa kluczowe: Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polska, funkcjonowanie

The National Medical Emergency System
in Poland (PRM)
Abstract
The authors discuss the National Medical Emergency System in Poland (Państwowe Ratownictwo Medyczne – PRM) describing the historical outline and current
functioning of the system. In the authors’ opinion, the Integrated State Medical
Emergency System in Poland can be classified as well‑functioning. To maintain this
status, there should be constant modification, up‑dating and following the latest
achievements of technology and science. Only the efficiently operating system will
result in the decrease of death rates of those in need.
Keywords: National Medical Emergency System, Poland, current functioning

1. Wstęp
Obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie adekwatnych do
każdego rodzaju zagrożenia rozwiązań systemowych. Należy tu wziąć pod
uwagę przede wszystkim odpowiednie prawo, system umożliwiający zwalczanie zagrożeń oraz prawidłowe i szybkie rozpoznanie sytuacji. Nagłe
zachorowania i urazy towarzyszyły człowiekowi od zawsze i od zawsze
poszukiwano sposobów, by im zapobiec. Najważniejszym zadaniem państwa jest podejmowanie działań medycznych wobec osób w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego, natomiast głównym podmiotem odpowiadającym
za pomoc przedszpitalną stał się system Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)1. Opóźniona pomoc, w ciężkim stanie nagłego zagrożenia
1 PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne – system powołany w Polsce w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego przez niesienie pierwszej pomocy.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce

169

zdrowotnego, nie daje praktycznie szans na przeżycie. Bezpieczny transport
pod opieką wykwalifikowanego personelu zapewnia utrzymanie i stabilizację podstawowych funkcji życiowych wraz z wdrożeniem odpowiedniego
postępowania ratowniczego m.in. przeciwwstrząsowego, płynoterapii oraz
leczenia farmakologicznego. Miejscem docelowym dalszego udzielania
pomocy, a zarazem jednostką systemu PRM jest szpitalny oddział ratunkowy (SOR)2.
2. Historia ratownictwa medycznego w Polsce
Pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce powstało w 1891 r. w Krakowie. Wiele
wskazówek oraz pomocy odnośnie powstania pogotowia udzielili organizatorzy pierwszego w Europie pogotowia (pogotowia wiedeńskiego w 1883 r.).
Pogotowie ratunkowe znajdowało się w budynku Straży Pożarnej, gdzie
w przyznanym lokalu znajdowało się ambulatorium, poczekalnia i pomieszczenie dla studentów wyższych lat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy sprawowali dyżur w pogotowiu. Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe3 posiadało jedną karetkę sanitarną zaprzęgniętą
dwoma końmi z pięcioma sztukami noszy. Symbolem towarzystwa był biały
krzyż na niebieskim tle. Od 1904 r. zostały wprowadzone pierwsze płatne
dyżury dla ochotników, jednak dopiero 1911 r. również zostali tym objęci
lekarze. W 1908 r. pogotowie posiadało już cztery karetki konne, fotel składany, siedem kuferków wypadkowych oraz cztery pary noszy. Krakowskie
Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe zakończyło swoją działalność w 1950 r.,
natomiast kilka miesięcy później osiedliło się w Domu Zdrowia, w którym
pozostało do 1977 r. Następnie pogotowie ratunkowe znów zmieniło swoją
lokalizację, lecz w końcu do własnego budynku, gdzie funkcjonuje do dnia
2 SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy – jednostka organizacyjna szpitala i systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3 Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe – rozpoczęło swoją działalność
6 czerwca 1891 r. Impulsem do jego powołania były dwie tragedie z 1890 r. – pożar
w składzie firmy Kretschmer w Rynku Głównym, w którym zginął m.in. właściciel
firmy oraz pożar w aptece Wiśniewskiego na Stradomiu, w którym dwie osoby zostały
śmiertelnie poparzone.
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dzisiejszego [5]. Wkrótce po powstaniu krakowskiej jednostki pogotowia
ratunkowego, utworzono także stacje pogotowia ratunkowego we Lwowie
w 1893 r., w Warszawie w 1897 r., Łodzi w 1899 r., Lublinie w 1917 r. oraz
w Poznaniu w 1928 r. Instytucje te były samodzielne, posiadały osobowość
prawną, finansowano je ze składek społecznych, opłat ubezpieczalni społecznej, darowizn, własnych środków oraz dotacji miejskich. Zapewniały
całodobową oraz bezpłatną pomoc we wszystkich nagłych zdarzeniach [3].
W 1919 r. utworzone zostało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża
(PTCK)4. Jego członkowie udzielali pomocy rannym w wyniku wojny, prowadzili wiele zakładów leczniczych, a także stacje pogotowia ratunkowego. Zakładano również drużyny ratownicze, prowadzono szkolenia sanitarne oraz
poszukiwania osób zaginionych. W latach 1948–1951 infrastrukturę opieki
zdrowotnej (30 szpitali, 280 przychodni zdrowia oraz 177 stacji pogotowia
ratunkowego) od Polskiego Czerwonego Krzyża przejął rząd i przekazał pod
zarząd Ministerstwa Zdrowia. Władze administracyjne podzieliły stacje
pogotowia ratunkowego na: miejskie, powiatowe i wojewódzkie, w których
działały zespoły wyjazdowe, a także stacjonarne ambulatoria.
W 1951 r. Minister Zdrowia wydał pierwszy po wojnie dokument,w którym określono zasady działania transportu sanitarnego. Po reformie administracyjnej kraju w 1976 r. utworzono nową instrukcję dotyczącą ramowej
organizacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego (WKTS). Powołane zostały jednostki, jako samodzielne jednostki budżetowe kreowane
w każdym województwie, podlegające właściwemu wojewodzie. W latach
1990–1999 WKTS nadal były jednostkami organizacyjnymi o charakterze
budżetowym i zasięgu wojewódzkim. Zapewniały one realizację potrzeb
transportowych dla całej służby zdrowia. Budżet był określony na dany rok
wg ustawy budżetowej, a w ramach tych środków wykonywano zadania
transportowe. W 1992 r. Ministerstwo Zdrowia zakupiło 80 nowoczesnych
ambulansów, które nieodpłatnie przekazano do WKTS w poszczególnych
województwach. Od tego czasu można było prowadzić czynności ratunkowe
w momencie przewożenia poszkodowanego do szpitala. W latach 1989–1999,
w związku z brakiem uregulowań prawnych, a także określonej ilości środ4

Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (PTCK) – najstarsza polska organizacja
humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
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ków finansowych, funkcjonowanie tych jednostek pozostawiało wiele do
życzenia. Można stwierdzić, iż w tych latach w Polsce nie było systemu ratownictwa medycznego gwarantującego udzielanie specjalistycznej pomocy,
niezbędnej do ratowania życia i zdrowia obywateli [5].
Proces powstawania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
odbywał się wieloetapowo. Koncepcja obecnego systemu pochodzi z lat 90.
XX w. Polska, wzorując się na doświadczeniach innych państw, podejmowała kolejne inicjatywy, które miały na celu utworzyć w pełni nowoczesny
i zintegrowany system PRM. W 1999 r. został wprowadzony w życie program
polityki zdrowotnej „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”, który zaplanowany został na lata 1999–2003. Najważniejszym celem programu było
zarówno przygotowanie wykwalifikowanego personelu medycznego, jak i infrastruktury, a także opracowanie procedur dla właściwego funkcjonowania
systemu ratownictwa medycznego na terenie całego kraju. W 2001 r. program
podzielono na sześć pakietów zadaniowych, w których główne ogniwa, to
stworzenie m.in. centrów powiadomienia ratunkowego (CPR)5, szpitalnych oddziałów ratunkowych czy też sieci ambulansów ratunkowych [5].
Ogromnym przełomem w tworzeniu systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego stała się uchwalona 25 lipca 2001 r. pierwsza ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pomimo tego iż uregulowała wiele
kwestii tylko pobieżnie [19]. Ustawa ta zapoczątkowała nową erę w rozwoju
ratownictwa medycznego w Polsce. Jednak jej dysfunkcjonalność sprawiła
podjęcie prac nad nowymi rozwiązaniami. Prace nad nowelizacją trwały do
6 września 2006 r., natomiast 12 października prezydent RP podpisał ustawę
o ratownictwie medycznym [3]. Według obowiązującej Ustawy z 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym [15], w skład tego systemu
wchodzą: zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) – wykorzystujące drogę
lądową (ambulanse), powietrzną (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – LPR/
HEMS) oraz wodną, a także szpitalne oddziały ratunkowe. Ambulanse
5 CPR – centrum powiadomienia ratunkowego – ang. public‑safety answering point
(PSAP) – jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów
alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego
w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. W ramach systemu mogą być
obsługiwane inne numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy ochrona
życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, mienia lub środowiska.
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obsługują specjalnie wyszkolone zespoły ratownicze, które stanowią część
zintegrowanego systemu ratującego życie ludzi [4].
Ratownictwo medyczne w Polsce na przestrzeni lat podlegało dynamicznym zmianom. Na początku nie było tak wykwalifikowanego personelu oraz
sprzętu jak obecnie, dlatego wskaźnik śmiertelności wśród osób, którym
w ramach systemu udzielona została pomoc był znacznie wyższy.
3. Podstawy Prawne Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Polsce
Od stycznia 2007 r. obowiązującym aktem prawnym jest Ustawa z 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym [15]. Celem tej ustawy jest
wprowadzenie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, zarówno
poprzez wysoki poziom udzielania świadczeń zdrowotnych opierających
się na obowiązujących standardach państw zachodnich, jak i zapewnienie
żądanych rozwiązań w obszarze powiadamiania o stanach nagłych [3].
Aktem wykonawczym do ustawy w obszarze wymagań odnoszących
się do osobowego składu zespołów ratownictwa medycznego, a także wymagań dotyczących ich wyposażenia jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego [11]. W akcie tym opisano gwarantowane świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego, jak i warunki wykonywania tych świadczeń [20].
Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego [18] regulująca techniczne funkcjonowanie systemu, w której zapisano oddzielenie funkcji odbierania zgłoszeń
alarmowych od funkcji dysponowania zasobami ratowniczymi. Założeniem
systemu jest funkcjonowanie profesjonalnych Centrów Powiadamiania
Ratunkowego obsługujących wszystkie zgłoszenia alarmowe wg tych samych procedur [8]. Przyjęte i zakwalifikowane zgłoszenie w CPR zostało
przekazane do odpowiedniej służby ratunkowej, która dzięki otrzymanej
informacji zajmuje się dysponowaniem właściwych sił i środków. Bardzo
dobrze wyszkolony operator numeru alarmowego w CPR powinien zebrać
odpowiednie informacje związane ze zgłoszeniem, aby skrócić czas procesu
udzielania pomocy [7].
Kolejnym aktem prawnym, który wszedł w życie ponad dwa lata temu
(20 maja 2014 r.) jest Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
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z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów
powiadomienia ratunkowego [10]. Określa ono stanowiska pracowników
centrum, wymagania odnoszące się do pomieszczeń oraz wyposażenia
technicznego, a w szczególności reguluje jednolity sposób obsługi powiadomienia alarmowego, w tym rozmowy ze zawiadamiającym, przekazanie
tego zgłoszenia do służb dysponujących, decydujących i wysyłających zasoby
ratownicze [6].
Przepisy prawne dotyczące systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są regulowane przez wyżej wymienione akty prawne, dzięki którym
system ten powinien funkcjonować sprawnie.
4. Jednostki Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Polsce
System Państwowe Ratownictwo Medyczne powstał, by zapewnić pomoc
każdej potrzebującej osobie, która znajduje się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Dysponent jednostki sytemu PRM musi zapewnić gotowość
ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych. Jednostkami systemu PRM
udzielającymi świadczenia wyłącznie w razie stanu nagłego zagrożenia
zdrowotnego są: zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły
ratownictwa medycznego oraz szpitalne oddziały ratunkowe [15].
4.1. Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM)
Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
pozwoliła na utworzenie w Polsce jednolitego systemu ratownictwa medycznego, posiadającego takie same standardy zarówno personalne, jak i sprzętowe. Zgodnie z art. 36 tej ustawy „Zespoły ratownictwa medycznego jest
wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający
cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących
europejskie normy zharmonizowane”. Zespoły ratownictwa medycznego
podzielone zostały na:
• Zespół „S” – zespół specjalistyczny w skład, w którego wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, takie jak: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub
ratownik medyczny.
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• Zespół „P” – zespół podstawowy w skład, w którego wchodzą dwie osoby
o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie medycznych czynności
ratowniczych. Zespół ten dysponuje środkiem transportu sanitarnego,
jednak nie jest sprecyzowane, kto powinien nim kierować. Nie zabrania
się jednak zatrudnienia dodatkowej osoby do zespołu na stanowisko
kierowcy, ze względów ekonomicznych funkcję tę pełni jednocześnie
jeden z dwóch ratowników [20, 21].
Jeżeli jednak żadna z osób wymienionych zespołach ratownictwa medycznego
nie ma prawa jazdy kat. B oraz nie spełnia warunków wymienionych w art. 95a
ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w składzie ZRM musi znaleźć się
dodatkowo kierowca [1, 14].
Organizacyjnie rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego musi
zapewnić następujące parametry czasu przybycia na miejsce zdarzenia od
chwili przyjęcia zgłoszenia przez centrum powiadamiania ratunkowego:
• mediana czasu dojazdu – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż
8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 minut poza miastem
powyżej 10 tys. mieszkańców,
• trzeci kwartyl czasu dojazdu – w skali każdego miesiąca – jest nie większy
niż 12 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut poza
miastem powyżej 10 tys. mieszkańców,
• maksymalny czas dojazdu nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście
powyżej 10 tys. mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tys.
mieszkańców [9].
Transportem lotniczym zajmuje się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
(LPR)6, które dysponuje śmigłowcami ratunkowymi oraz samolotami sanitarnymi. Na początku 2000 r. powołana została Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service),
której nazwę 12 maja 2000 r. zmieniono na Samodzielny Publiczny Zakład
6 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe powstał w 2000 roku. Jest to podmiot leczniczy
niebędący przedsiębiorcą prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej podległy ministrowi zdrowia, zajmujący się w polskim systemie opieki zdrowotnej udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego,
w tym wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych, oraz wykonywaniem
lotniczego transportu sanitarnego.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce

175

Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (SP ZOZ LPR). Podmiot
otrzymał bezpośrednio środki finansowe z budżetu Ministerstwa Zdrowia.
Powstało 17 baz regionalnych HEMS i jedna sezonowa, a także dodano dwa
zespoły zajmujące się transportem. W każdej bazie w skład załogi wchodzą co
najmniej trzy osoby, tj. pilot zawodowy, lekarz systemu i ratownik medyczny
lub pielęgniarka systemu. Śmigłowce ratunkowe oraz samoloty transportowe
posiadają odpowiedni sprzęt medyczny, a także niezbędne zestawy medykamentów do zastosowania przy stanie zagrażającym życiu i zdrowiu pacjenta.
LPR wykorzystuje się w przypadku niesienia pomocy na obszarach niedostępnych dla naziemnych służb medycznych [4]. Wyposażenie medyczne czy
możliwość uczestniczenia w nocnych akcjach ratunkowych są dużą zaletą
LPR. Aby sprawnie i w szczególności bezpiecznie przebiegały nocne operacje,
muszą zostać spełnione warunki bezpiecznego lądowania. Władze samorządu gminnego wyznaczają miejsce i odpowiednio przygotowują przy pomocy
ratowników Państwowej Straży Pożarowej. W każdej gminie powinny zostać
wyznaczone miejsca lądowania, zgłoszone przez samorząd, a potem przetestowane pod względem bezpieczeństwa przez pracowników LPR, a następnie
naniesione na mapę. Każdy dyspozytor medyczny odpowiedzialny za dysponowanie ZRM powinien być wyposażony w specjalną mapę z miejscami do
ewentualnych lądowań nocnych. Dodać, należy, że nie wszystkie bazy LPR
działają w systemie całodobowym. [2]. Lotnictwo sanitarne obecnie utrzymuje
3‑minutową gotowość do podejmowania akcji ratowniczych.
Zespoły ratownictwa medycznego są odpowiedzialne za zdrowie i życie
pacjenta. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy na miejscu zdarzenia oraz
transport w jak najkrótszym czasie do odpowiedniej, referencyjnej jednostki.
4.2. Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalne Odziały Ratunkowe (SOR) powstały w Polsce pod koniec 1999 r., gdy
wprowadzono realizację programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”.
Najczęściej tworzenie SOR opierało się na przekształceniu istniejących już
izb przyjęć, a nie na budowie nowych oddziałów. Projekt ten zakładał utworzenie ok. 278 szpitalnych oddziałów ratunkowych w skali kraju (szpital na
ok. 150 tys. populacji oraz 16 szpitali dziecięcych) [20].
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest najwłaściwszym miejscem kolejnej
diagnostyki i początkowego leczenia ciężko poszkodowanego. Jednakże SOR
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nie może być tylko stacją przekaźnikową między ambulansem, a odziałem
intensywnej terapii czy salą operacyjną. Muszą w nim zostać stworzone
odpowiednie warunki dla przyjęcia ciężko chorego pacjenta w stanie zagrożenia życia od zespołu ratownictwa medycznego. W szpitalnym oddziale
ratunkowym poszkodowany poddany jest wstępnej diagnostyce oraz leczeniu
w niezbędnym zakresie, zwłaszcza jeśli znajduje się stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego[1].
Struktura Szpitalnego Oddziału Ratunkowego składa się z szeregu podstawowych obszarów zadaniowych, wśród których można wymienić:
• segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;
• resuscytacyjno‑zabiegowy;
• wstępnej intensywnej terapii;
• terapii natychmiastowej;
• obserwacji;
• konsultacyjny;
• stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli oddział ma
w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego;
• zaplecza administracyjno‑gospodarczego [12].
Szpitalny Oddział Ratunkowy powinien mieć zapewniony ciągły dostęp do:
• badań diagnostycznych przeprowadzanych w medycznym laboratorium
diagnostycznym;
• komputerowego badania tomograficznego oraz badań endoskopowych;
• całodobowe lądowisko lub lotnisko, położone w takiej odległości, aby
można było transportować pacjentów znajdujących się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego bez pośredniczenia ambulansu. Jednak gdy ten
warunek nie zostanie spełniony, zezwala się na lądowisko zlokalizowane
w niedalekiej odległości od SOR, transport z lądowiska do SOR musi
być krótszy niż 5 min;
• zagwarantowany sprzęt do wykonywania badań przy łóżku pacjenta
(w skład minimalnego wyposażenia wchodzi: przyłóżkowy zestaw RTG,
analizator parametrów krytycznych oraz przewoźny ultrasonograf)
[12, 15].
W skład minimalnego zatrudnienia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym muszą wchodzić takie osoby, jak:
1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem);
2) pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu;
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3) lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający
stale w oddziale;
4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału.
• ordynator oddziału,
• lekarze w niezbędnej liczbie do zabezpieczenia właściwego funkcjonowania oddziału, w tym przynajmniej jeden lekarz systemu stale przebywający
na oddziale,
• pielęgniarka oddziałowa (pielęgniarka systemu),
• pielęgniarki lub ratownicy medyczni w niezbędnej liczbie do zabezpieczenia właściwego funkcjonowania oddziału [12,15,20].
Pacjent niezależnie od miejsca zamieszkanie czy miejsca zdarzenie może
bez skierowania skorzystać ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Poszkodowany na tym oddziale będzie pod fachową opieką wykwalifikowanego
personelu.
5. Personel Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce
Lekarz systemu to lekarz mający tytuł specjalisty z zakresu medycyny
ratunkowej lub lekarz, który skończył co najmniej drugi rok specjalizacji
w tym obszarze. Może nim także być lekarz posiadający doświadczenie
w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w zespole ratownictwa medycznego, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie
przyjęć. W tym przypadku lekarz musi rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r., w innym
przypadku status lekarza systemu zostanie utracony. Również lekarzem
systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2020 r. może być
lekarz posiadający specjalizację lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej
terapii, chirurgii ogólnej lub dziecięcej, ortopedii i traumatologii, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu lub pediatrii [4].
Pielęgniarka systemu to pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty albo
specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, chirurgii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej opieki, kardiologii. A także pielęgniarka,
która posiada ukończony kurs kwalifikacyjny w powyżej wymienionych
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dziedzinach oraz co najmniej 3‑letni staż pracy na oddziałach tych specjalizacji, w pogotowiu ratunkowym, oddziałach pomocy doraźnej lub w izbach
przyjęć [15].
Ratownik medyczny jest stosunkowo nowym zawodem w dziedzinie
medycyny. Po raz pierwszy w akcie rangi ustawowej pojawił się w Ustawie
z 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym [15]. Według
zapisów powyższej ustawy ratownik medyczny samodzielnie podejmuje medyczne czynności ratunkowe, które wcześniej były zarezerwowane tylko dla
lekarza systemu i pielęgniarki systemu [20]. Zgodnie z art. 10 obowiązującej
ustawy, zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych (tak jak w dwóch wcześniej omówionych zawodach medycznych), posiadająca bardzo dobry stan zdrowia oraz
wykazująca się znajomością języka polskiego w stopniu wystarczającym do
wykonywania tego zawodu. Jednakże głównym warunkiem jest ukończenie
3‑letniech studiów wyższych I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne
bądź ukończenie 2‑letniej szkoły policealnej i uzyskanie tytułu „ratownik
medyczny”. Jednakże kształcenie ratownika medycznego na poziomie szkoły
policealnej zostało zakończone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ostatnim rokiem naboru był 2012/2013, który będzie się kształcił do zakończenie cyklu kształcenia [20]. Zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie
kształcenia, potrzebna jest do wykonywaniu takich czynności, jak:
• zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, a także podejmowanie działań zapobiegających zwiększeniu liczby poszkodowanych
i degradacji środowiska;
• dokonanie oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz podejmowanie medycznych czynności ratunkowych;
• transportowanie poszkodowanych;
• komunikowanie się z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego
w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
• a także organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych [4].
Ratownik medyczny wchodzi w skład każdego zespołu ratownictwa medycznego, ale również może pracować w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Zgodnie z art. 11 Ustawy [17] zmieniono uprawnienia ratowników medycznych, również o możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności ratunkowych udzielonych samodzielnie lub pod nadzorem
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lekarza. Ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
wprowadziła większą elastyczność w zatrudnianiu ratowników medycznych,
wskazując jednostki w których ratownik medyczny może wykonywać zadania zawodowe [19]. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego to efekt uchwalonej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W myśl nowelizacji od 2016 r. ratownicy mogą wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu, ale również
w innych placówkach i instytucjach, wykorzystując posiadane kwalifikacje
i doświadczenie. Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres medycznych
czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu oraz zakres świadczeń
innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez
ratownika samodzielnie lub na zlecenie [13].
6. Finansowanie Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Polsce
Zasady finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego reguluje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. [17] Art. 46 ustawy, dotyczący
finansowania jednostek systemu, wskazuje wojewodów jako odpowiednich
do kontraktowania zespołów ratownictwa medycznego z wyłączeniem LPR
w obszarze danego województwa. Umowa obejmuje udzielanie medycznych
czynności ratunkowych np. na zatrudnienie dyspozytora medycznego, obsługującego numer alarmowy 999. Wojewodowie planują środki na finansowanie ZRM, a pod koniec marca poprzedniego roku budżetowego prezentują je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Następnie do 20 maja
poprzedzającego roku minister właściwy ds. zdrowia przedstawia propozycję
wysokości finansowania ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,
a także podział środków na województwa. Podział środków finansowych
potrzebnych na realizację świadczeń jest stosowany na podstawie danych
z lat poprzednich. Pod uwagę bierze się m.in. gęstość zaludnienie, liczbę
ludności, liczbę zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowia na
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terenie danych województw oraz potrzebę nie przekraczania maksymalnego
czasu dotarcia na miejsce zdarzenia [15].
Mimo iż w zapisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje jako jednostka systemu ratownictwa medycznego, to nie uregulowano w niej zasad finansowania ich
z budżetu państwa. SOR finansowany jest tak jak inne oddziały z budżetu
Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych [16].
Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego natomiast
finansowana jest z budżetu państwa z części, którą dysponuje minister właściwy ds. zdrowia. Podstawowym zadaniem lotniczego zespołu ratownictwa
medycznego jest pełnienie medycznych czynności ratunkowych. Zapewnienie ciągłej gotowości zespołu do wykonywania tych czynności to główny warunek finansowania. Koszty działalności zespołów kalkulowane są
z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, a zwłaszcza koszty
eksploatacyjne, koszty osobowe, koszty administracyjno‑gospodarcze oraz
odpis amortyzacyjny z wykluczeniem amortyzacji dokonywanej od środków
trwałych, na które podmiot pozyskał dotację budżetową. Poprzez kalkulację
kosztów można ustalić wysokość umowy, którą zawiera minister właściwy
ds. zdrowia z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
W celu zawarcia kontraktu komisja powołana przez ministra właściwego
ds. zdrowia przeprowadza rokowania dotyczące warunków finansowania
i wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego mogą również pełnić zadania poszukiwawcze, lecz
są one finansowane ze środków przekazanych na działalność lotniczego
systemu poszukiwania i ratownictwa (ASAR)7 [15].
7 ASAR – zapewnia poszukiwanie i ratownictwo wszystkich statków powietrznych
znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej oraz działa na obszarze lądowym
w rejonie poszukiwania i ratownictwa lotniczego pokrywającym się z granicami odpowiadających mu rejonów informacji powietrznej. Do zadań służby ASAR należy
prowadzenie działań polegających na przeszukaniu wyznaczonego obszaru w celu
ustalenia miejsca położenia statku powietrznego oraz osób poszkodowanych w zdarzeniach lotniczych, określenia ich stanu oraz podejmowanie działań ratowniczych na
miejscu zdarzenia (Dz.U.2016.0.60 – Ustawa z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze art. 140a)
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Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest w pełni finansowane z budżetu państwa. Środki finansowe zespołów ratownictwa medycznego, jak
i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego pochodzą z budżetu państwa.
Natomiast ratownicze oddziały szpitalne finansowane są z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który pochodzi m.in. ze składek zdrowotnych
społeczeństwa.
7. Wnioski
Bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia i życia człowieka są jednymi z głównych zadań państwa. Polski system ochrony zdrowia przeszedł wiele reform.
Zmiany nastąpiły również w ratownictwie medycznym. Kluczowe zmiany
w systemie ratownictwa medycznego zostały uregulowane w 2006 r. przez
Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zdefiniowano cały system pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia zdrowotnego. Współpraca
służb ratowniczych ma na celu zmniejszenie śmiertelności, np. okołourazowej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci budowano system ratownictwa w Polsce. Szczególny nacisk położono na system ratownictwa medycznego. We
współczesnym ratownictwie medycznym ogromną wagę przywiązuje się do
pomocy na miejscu zdarzenia oraz w dalszej kolejności podczas transportu. Właściwa organizacja zadań pozwala na uratowanie życia na miejscu
wypadku, prawidłową ewakuację i leczenie poszkodowanego w ośrodku
specjalistycznym zgodnie ze wskazaniami zdrowotnymi.
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